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Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Присутні:, Силантьєв Д.О., Спориш І.Д. 

Відсутні:, Бакулін Є.М., Романова А.А., Величкович М.Р.,  

Петренко О.М. 

Запрошені: Музиченко В.В. - директор Департаменту державної 

соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України, Чорна О.В. - 

заступник начальника Управління – завідувач відділу з питань дотримання 

прав дитини Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації 

та гендерної рівності Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, Ненюченко Н.В. - начальник відділу соціального захисту населення 

Міністерства фінансів України, Гончак А.Б. - головний спеціаліст відділу з 

питань дотримання прав дитини Управління з питань дотримання прав 

дитини, недискримінації та гендерної рівності Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо посилення соціальних гарантій сім'ям з дітьми) (реєстр.  

№ 4073, н.д. С. Міщенко, І. Сисоєнко). 
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2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо посилення соціального захисту дітей) (реєстр. № 4073-1, н.д.  

І. Спориш, А. Палатний, М. Томенко, В. Іщенко, Д. Силантьєв). 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо соціального захисту сімей з дітьми) (реєстр. № 4073-2, н.д.  

А. Яценко). 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо посилення соціального захисту сімей з дітьми) (реєстр. № 

4073-3, н.д. Н. Королевська, Ю. Солод). 

 

 

1-4. 

 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення 

соціальних гарантій сім'ям з дітьми) (реєстр. № 4073, н.д. С. Міщенко та І. 

Сисоєнко), про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо посилення соціального захисту дітей) (реєстр. № 4073-1, 

н.д. І. Спориш, А. Палатний, М. Томенко, В. Іщенко, Д. Силантьєв), про 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо соціального захисту сімей з дітьми) (реєстр. № 4073-2, н.д.  

А. Яценко), про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо посилення соціального захисту сімей з дітьми) (реєстр. 

№ 4073-3, н.д. Н. Королевська, Ю. Солод). 

Палатний А.Л. надав слово Споришу І.Д. – народному депутату 

України, автору законопроекту, голові підкомітету з питань молодіжної 

політики, сім’ї та дитинства. Спориш І.Д. зазначив, що з 1 січня цього року 

скасовано мінімальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям та 

мінімальний розмір тимчасової державної допомоги дитині, місце 

проживання чи перебування батьків якої невідоме, або батьки якої 

ухиляються від сплати аліментів. Зазначені мінімальні розміри було 

встановлено у сумі 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини 

відповідного віку. Так чином, переважна більшість одиноких матерів 

позбавлена державної допомоги, що і так забезпечувала лише умови для 

виживання дитини. Водночас, через запізніле прийняття відповідних 

підзаконних актів у січні 2016 року взагалі була припинена виплата допомоги 

всім одиноким матерям.  

Вищезазначені законодавчі зміни неминуче призведуть до суттєвого 

погіршення соціального становища сімей з дітьми, особливо в умовах 

зростання вартості комунальних послуг, і може привести до 

непередбачуваних наслідків. Насамперед, це буде змушувати батьків або 

взагалі відмовлятися від дітей або передавати їх на виховання до шкіл-

інтернатів з повним державним забезпеченням, що позбавить дітей права на 
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виховання у сім'ї та, до речі, призведе до суттєвого зростання державних 

видатків на їх утримання. 

Двома законопроектами (р. № 4073) та (р. № 4073-2) пропонується 

відновити систему виплат, що існувала до 1 січня цього року, а саме 

встановлення мінімального розміру зазначених допомог у сумі 30 відсотків 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Також пропонується 

повернутися до попереднього розміру допомоги одиноким матерям, що 

раніше дорівнював різниці між 50 відсотками прожиткового  мінімуму  для  

дитини  відповідного  віку  та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в 

розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.  

Водночас, законопроектом (р. № 4073-3) також пропонується відновити 

гарантований розмір допомоги на дітей одиноким матерям та допомоги 

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,– на рівні не менше 30 

відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, проте 

зберегти чинний розмір допомоги одиноким матерям, що дорівнює різниці 

між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та 

середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців.  

Членами Комітету розроблено компромісний проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

соціального захисту дітей, (р. № 4073-1), де пропонується відновити 

гарантований розмір допомоги на дітей одиноким матерям та допомоги 

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, на рівні не менше 30 

відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо 

середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців не перевищує двох з половиною мінімальних зарплат 

або дитина є дитиною з інвалідністю. Таким чином, зберігається принцип 

адресності соціальних виплат.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України пропонує прийняти за основу законопроект (р. № 4073) з деякими 

редакційними уточненнями.  

Уповноважений Президента з прав дитини також підтримав 

законопроект (р. № 4073-1), поданий членами Комітету.  

Міністерство соціальної політики не підтримує жодного 

законопроекту. Проте, на засіданні Комітету 15 лютого Міністр соціальної 

політики України погодився з тим, що необхідно збільшувати поріг надання 

допомоги одиноким матерям.  

Підкомітет пропонує прийняти за основу та в цілому проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

соціального захисту дітей, (р. № 4073-1), з невеликими редакційними 

уточненнями, а саме вилученням з пункту 2 розділу І законопроекту слів 

«встановленому абзацом першим цієї статті, але». Зазначене редакційне 

уточнення запропоновано Головним науково-експертним управлінням. 

В обговорені взяли участь: Музиченко В.В. - директор Департаменту 

державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України, 
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Ненюченко Н.В. - начальник відділу соціального захисту населення 

Міністерства фінансів України. 

 

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (р. № 4073-1), в першому читанні прийняти його за основу та 

в цілому з редакційними уточненнями. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

відхилити законопроекти, (р. № 4073, р. № 4073-2, р. № 4073-3), в першому 

читанні. 

3. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

молодіжної політики, сім’ї та дитинства – Спориша Івана Дмитровича. 

 

 

Голосували: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

 

 

          Голова Комітету                                                               А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

Секретар Комітету                                                           А.РОМАНОВА 


