
Державні соціальні стандарти і гарантії 
Прожитковий  мінімум (ПМ) з 1 липня 

         в розрахунку на місяць на одну особу 2118 

для дітей віком до 6 років 1859 

для дітей віком від 6 до 18 років 2318 

для працездатних осіб 2197 

для осіб, які втратили працездатність 1712 

Мінімальна заробітна плата 4723 

( у % до ПМ для працездатних осіб) 214,97 

Мінімальна пенсія 1712 

( у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) 100 

Мінімальна пенсія для осіб старше 65 років, які мають повний 

страховий стаж 2000 

( у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) 116,82 
 

 

Виплати, які здійснюються відповідно до Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття”: 
  з 1 липня 

мінімальна допомога по безробіттю: 

1800 

- застрахованим особам, у яких розмір виплат залежить від страхового 

стажу  

( у % до ПМ для працездатних осіб) 81,93 
- особам, виплати яким призначаються без урахування страхового 

стажу 650 
( у % до ПМ для працездатних осіб) 29,586 

допомога на поховання для безробітних 2118 
( у % до ПМ на одну особу) 100 

Виплати, які здійснюються відповідно до Закону України „Про  

загальнообов’язкове державне соціальне страхування”  (для 

застрахованих осіб): 
  з 1 липня 

допомога на поховання для працюючих та членів їх сімей 4100 

( у % до ПМ для працездатних осіб ) 186,62 
 

 

 

 



 

Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг (відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 № 

505 (зі змінами))* 

  
з 1 липня 

для працездатних осіб на одну особу (члена сім`ї) 442 

для осіб, які отримують пенсію, дітей, студентів денної форми 

навчання ЗВО та учнів закладів ПТО, які досягли 18-річного віку (до 

закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 

років) 

1000 

для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю 2225,6 

для осіб з інвалідністю II групи 1968,8 

для осіб з інвалідністю III групи 1712 

______________________________  
* Загальний розмір допомоги на сім’ю у 2018 році розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена 

сім’ї та не може перевищувати 3000 грн, для сім’ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з 

інвалідністю, - 3400 грн, для багатодітної сім’ї - 5 000 гривень. 

 

 

Державна соціальна  допомога, яка надається відповідно до 

законів: 

„Про державну допомогу сім’ям з дітьми” 
  з 1 липня 

допомога при народженні дитини: 41280 

(з липня 2014 р. у фіксованому розмірі відповідно до змін до ЗУ "Про 

державну допомогу сім`ям з дітьми") 

  

- одноразова виплата 10320 
- щомісячна виплата 860 

допомога на дітей одиноким матерям (максимальний розмір):    

до 6 років 1859 
(у % до ПМ   для дітей віком  до 6 років) 100 

від 6 до 18 років 2318 
(у % до ПМ  для дітей віком  від 6 до 18 років)  100 

від 18 до 23 років 

2197 (за умови навчання) 
(у % до ПМ для працездатних осіб) 100 

допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 
(максимальний розмір):   



до 6 років 3718 
(у % до ПМ   для дітей  віком до 6 років) 200 

від 6 до 18 років 4636 
(у % до ПМ  для дітей  віком  від 6  до 18 років) 200 

 

 

„Про державну соціальну допомогу малозабезпеченими сім’ям” 
  

(Рівень забезпечення  прожиткового  мінімуму (гарантований  мінімум) для визначення допомоги) з 1 липня 

  

для працездатних осіб 549,25 
(у % до ПМ  для працездатних осіб) 25 

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 1712 

(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 

для дітей віком: 2416,7 

до 6 років 

(у % до ПМ  для дітей  віком до 6 років) 130 

від 6 до 18 років 3013,4 
(у % до ПМ  для дітей  віком  від 6  до 18 років) 130 

від 18 до 23 років (за умови навчання) 2856,1 
(у % до ПМ  для працездатних осіб) 130 

 

 

„Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю” 
  з 1 липня 

Особам з інвалідністю з дитинства І групи з надбавкою на догляд: 

3516,4       - підгрупа А 

      - підгрупа Б 2568 
Особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи * 1712 
Одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-

соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з 

надбавкою на догляд * 1712 
Особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи * 1712 
Одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком 

медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього 

догляду з надбавкою на догляд * 1712 
На дітей з інвалідністю (від 0 до 18 років) * 1712 

На дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд 2127,9 

На дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) 3057,4 

На дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 2357,4 

На дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) 3516,4 



На дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською 

катастрофою, без надбавки на догляд 1797,6 
На дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською 

катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд 2727,1 
На дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською 

катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) 3656,6 
На дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською 

катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 2956,6 
На дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською 

катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) 4115,6 
 

 

„Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, 

та особам з інвалідністю” 

  
з 1 липня 

Особам з інвалідністю I групи, жінкам, яким присвоєно звання "Мати-

героїня" * 1712 

(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 

На одну дитину померлого годувальника 1712 

(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 

На двох дітей померлого годувальника 2054,4 

(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 120 

На трьох і більше дітей померлого годувальника 2568 

(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 150 

Особам з інвалідністю II групи * 1712 

(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 

Особам з інвалідністю IIІ групи * 1712 
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 
Священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не 

менше 10 років до введення в дію ЗУ "Про свободу совісті та релігійні 

організації" займали виборні або за призначенням посади у релігійних 

організаціях * 

1712 

(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 

Особам, які досягли віку, встановленого Законом * 1712 

(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 

______________________________  

* Розміри з урахуванням постанови КМУ від 26.03.2008 № 265 (із змінами). 

 


