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Управління праці та соціального захист унаселення 

райдержадміністрації інформує щодо змін у законодавстві  

у 2016 році 

 

Розміри державної допомоги 
 

ВИД ДОПОМОГИ 2016 РІК 

Відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” 

25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

з розрахунку на місяць, (грн.) 

з січня з травня з грудня 

Допомога  

по вагітності та  

пологах  
незастрахованим 

344,5 362,5 387,5 

Допомога при народженні дитини 

 з січня 

Допомога при 

народженні дитини: 
41 280,0 

одноразова виплата 10 320,0 

щомісячні виплати 860,0 

* Для осіб, у яких закінчився строк виплати допомоги при народженні першої дитини 

(яка народилася до 01.07.2014р.), яка виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців 

призначається допомога до досягнення дитиною трирічного віку в розмірі 130 

гривень. 

* Виплата допомоги при народженні дитини, яка призначена в розмірах, як на першу, 

другу, третю і кожну наступну дитину, продовжується до закінчення терміну її 

призначення. 

Різниця між  двома прожитковими мінімумами для 

дитини відповідного віку та розміром одержуваних на 

дитину пенсії, аліментів, стипендії та держ. допомоги: 

Допомога на дітей, які 

перебувають під 

опікою чи 

піклуванням з січня з травня з грудня 

Для дітей віком: максимальний розмір (грн.) 

до 6 років 2 334,0 2 456,0 2 626,0 

від 6 до 18 років 2 910,0 3 062,0 3 274,0 

Допомога на дітей 

одиноким матерям 
 

Різниця між 100 % прожиткового мінімуму для дитини 

відповідного  віку та середньомісячним сукупним 

доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 

шість місяців: (грн.) 

для дітей віком: з січня з травня з грудня 

до 6 

років 
максимальний 1 167,0 1 228,0 1 313,0 



 

 

2 

від 6 до 

18 років 
максимальний 1 455,0 1 531,0 1 637,0 

від 18 до 

23 років 
максимальний 1 378,0 1 450,0 1 550,0 

 

 

 

Відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” 

Соціальна допомога 

малозабезпеченим 

сім’ям 

Різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму 

для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за 

попередні 6 місяців. 

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму 

встановлюється у відсотковому співвідношенні до 

прожиткового мінімуму та становить (21 відсоток - для 

працездатних осіб; 85 відсотків – для дітей; 100 відсотків 

– для осіб, які втратили працездатність та інвалідів). 

- для кожної дитини  рівень забезпечення ПМ 

збільшується на 10%. 

- для кожної дитини-інваліда, дитини одинокої матері та 

дитини, в якої один або двоє батьків є інвалідами 1 чи 2 

групи – на 20%. 

- розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і 

максимальний), збільшується у 2016 році на кожну дитину 

віком від 0 до 13 років на 250 грн., а на кожну дитину 

віком від 13 до 18 років – на 500 грн. 

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму, грн. 
 з січня з травня з грудня 

для працездатних осіб 289,38 304,5 325,5 

для осіб, які втратили 

працездатність,  

та інвалідів 

1074,0 1130,0 1208,0 

для дітей віком:    

до 6 років 991,95 1043,8 1116,05 

від 6 до 18 років 1236,75 1301,35 1391,45 

віком від 18 до 23 років 

(за умови навчання) 
1171,3 1232,5 1317,5 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів (ПКМУ від 22.02.2006 № 189) 

з січня з травня з грудня 30 % прожиткового 

мінімуму, встановленого 

законом для дитини 

відповідного віку: 
максимальний розмір (грн.) 

до 6 років 583,5 614,0 656,5 

від 6 до 18 років 727,5 765,5 818,5 

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування 
Макс. розмір - два з січня  з травня  з грудня 
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прожиткових мінімуми 

для дитини відповідного 

віку 

 максимальний розмір (грн.) 

до 6 років 2334,0 2456,0 2626,0 

від 6 до 18 років 2910,0 3062,0 3274,0 

віком від 18 до 23 років 2756,0 2900,0 3100,0 

 

Розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства  

та дітям-інвалідам на 2016 рік (грн.) 
Категорія громадян з січня з травня з грудня 

Інвалідам з дитинства І групи підгрупа А з 

надбавкою на догляд  

(100% прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність + 75% прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність+ 

доплата по ЗУ від 02.06.2015 № 495-VII) 

2 206,8 

1074*100 % = 1074 

1074*75% = 805,5 

1074+805,5+327,3=    

2 206,8 

 

2 322,0 

1130*100%=1130 

1130*75%=847,5 

1130+847,5+ 344,5 = 2 

322,0 

2 482,6 

1208*100%=1208 

1208*75%=906,0 

1208,0+906,0+ 368,6 = 

2 482,6 

Інвалідам з дитинства І групи підгрупа Б з 

надбавкою на догляд  

(100% прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність + 50% прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність) 

1 611,0 

1074*100 % = 1074 

1074*50% =537,0 

1074+537=1 611,0 

1 695,0 

1130*100%=1130 

1130*50%=565 

1130+565,0=1 130,0 

 

1 812,0 

1208*100%=1208 

1208*50%=604 

1208+604=1 812,0 

Інвалідам з дитинства ІІ групи   

(80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + щомісячна адресна допомога)  

1074,0 

1074*80%=859,2 

859,2+214,8= 1 074 

1130,0 

1130*80%=904 

904+226=1 130 

 

1208,0 

1208*80%=966,4 

966,4+241,6=1 208 

Одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за 

висновком МСЕК потребують постійного 

стороннього догляду  

(80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + 15% прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність + щомісячна 

адресна допомога) 

1 074,0 

1074*80%=859,2 

1074*15%=161,1 

859,2+161,1+53,7=  

1074 

1 130,0 

1130*80%=904 

1130*15%=169,5 

904+169,5+56,5= 1130 

 

1 208,0 

1208*80%=966,4 

1208*15%=181,2 

966,4+181,2+60,4=          

1 208 

 

Інвалідам з дитинства ІІІ групи   

(60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + щомісячна адресна допомога) 

1 074,0 

1074*80%=859,2 

859,2+214,8=1 074 

1 130,0 

1130*80%=904 

904+226=1 130 

1 208,0 

1208*80%=966,4 

966,4+241,6=1 208 

Одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які 

за висновком МСЕК потребують постійного 

стороннього догляду  

(60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + 15% прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність + щомісячна 

адресна допомога) 

1 074,0 

1074*60%=644,4 

1074*15%=161,1 

644,4+161,1+268,5=   

1 074 

1 130,0 

1130*60%=678 

1130*15%=169,5 

678+169,5+282,5=  

1 130 

1208,0 

1208*60%=724,8 

1208*15%=181,2 

724,8+181,2+302= 

1 208 

 

На дітей-інвалідів від 0 до 18 років  

(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + щомісячна адресна допомога) 

1 074,0 

1074*70%=751,8 

751,8+322,2=1 074 

1 130,0 

1130*70%=791 

791+339=1 130 

1 208,0 

1208*70%=845,6 

845,6+362,4=1 208 

На дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на 

догляд  

(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + 50% прожиткового мінімуму для 

дітей віком до 6 років) 

1 335,3 

1074*70%=751,8 

1167*50%=583,5 

751,8+583,5=1 335,3 

1 405, 0 

1130*70%=791 

1228*50%=614 

791+614=1 335,3 

1 502,1 

1208*70%=845,6 

1313*50%=656,5 

845,6+656,5=1 502,1 

 

На дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з 

надбавкою на догляд  

(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + 100% прожиткового мінімуму для 

дітей віком до 6 років) 

1 918,8 

1074*70%=751,8 

1167*100%=1167 

751,8+1167=1 918,8 

2 019,0 

1130*70%=791 

1228*100%=1228 

751,8+1228=2 019 

2 158,6 

1208*70%=845,6 

1313*100%=1313 

845,6+1313=2 158,6 

На дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою 

на догляд  

(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + 50% прожиткового мінімуму для 

дітей віком від 6 до 18 років) 

1 479,3 

1074*70%=751,8 

1455*50%=727,5 

751,8+727,5=1 479,3 

1 556,50 

1130*70%=791 

1531*50%=765,5 

791+765,5=1 556,5 

 

1 664,1 

1208*70%=845,6 

1637*50%=818,5 

845,6+818,5=1 664,1 
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На дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з 

надбавкою на догляд  

(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + 100% прожиткового мінімуму для 

дітей віком від 6 до 18 років) 

2 206,8 

1074*70%=751,8 

1455*100%=1455 

751,8+1455=2 206,8 

2 322,0 

1130*70%=791 

1531*100%=1531 

791+1556,5=2 322 

 

2 482,6 

1208*70%=845,6 

1637*100%=1637 

845,6+1637=2 482,6 

 

 

На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане 

з Чорнобильською катастрофою від 0 до 18 років  

(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність +50% розміру допомоги на дітей-

інвалідів) 

1 127,7 

1074*70%= 751,8 

751,8*50%= 375,9 

751,8+375,9= 996,45 

1 186,5 

1130*70%= 791 

791*50%= 395,5 

751,8+395,5= 1 186,5 

1 268,4 

1208*70%= 845,6 

845,6*50%= 422,8 

845,6+422,8=1 268,4 

На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане 

з Чорнобильською катастрофою до 6 років з 

надбавкою на догляд  

(70%прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність+50% розміру допомоги на дітей-

інвалідів+50%прожитк. мінім для дітей віком до 

6р.) 

1 711,2 

1074*70%=751,8 

751,8*50%=375,9 

1167*50%=583,5 

751,8+375,9+583,5= 

1 711,2 

1 800,5 

1130*70%=791 

791*50%=395,5 

1228*50%=614 

791+395,5+614=  

1 800,5 

 

1 924,9 

1208*70%=845,6 

845,6*50%=422,8 

1313*50%=656,5 

845,6+422,8+656,5= 

1 924,9 

 

На дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання 

яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою 

до 6 років з надбавкою на догляд  

(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + 50% розміру допомоги на дітей-

інвалідів + 100% прожиткового мінімуму для дітей 

віком до 6 років) 

2 294,7 

1074*70%=751,8 

751,8*50%=375,9 

1167*100%=1167 

751,8+375,9+1167= 

2 294,7 

2 414,5 

1130*70%=791 

791*50%=395,5 

1228*100%=1228 

791+395,5+1228=  

2 294,7 

2 581,4 

1208*70%=845,6 

845,6*50%=422,8 

1313*100%=1313 

845,6+422,8+1313= 

2 581,4 

На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане 

з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років 

з надбавкою на догляд  

(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + 50% розміру допомоги на дітей-

інвалідів + 50% прожиткового мінімуму для дітей 

віком від 6 до 18 років) 

1 855,2 

1074*70%=751,8 

751,8*50%=375,9 

1455*50%=727,5 

751,8+375,9+727,5= 

1855,2 

1 952,0 

1130*70%=791 

791*50%=395,5 

1531*50%=765,5 

791+395,5+765,5= 

1 952,0 

2 086,9 

1208*70%=845,6 

845,6*50%=422,8 

1637*50%=818,5 

845,6+422,8+818,5= 

2086,9 

На дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання 

яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою 

від 6 до 18 років з надбавкою на догляд  

(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + 50% розміру допомоги на дітей-

інвалідів + 100% прожиткового мінімуму для дітей 

віком від 6 до 18 років) 

2 582,7 

1074*70% =751,8 

751,8*50%=375,9 

1455*100%=1455 

751,8+375,9+1455 = 

2582,7 

2 717,5 

1130*70%=791 

791*50%=395,5 

1531*100%=1531 

791+395,5+1531 = 

2717,5 

2 905,4 

1208*70%=845,6 

845,6*50%=422,8 

1637*100%=1637 

845,6+422,8+1637= 

2905,4 

 

Відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу  

особам, які не мають права на пенсію та інвалідам” 
 

Виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність, грн.: 
Розмір допомоги 
малозабезпеченим: 
 

з січня з травня з грудня 

- інвалідам І групи (100%)    1074,0 1130,0 1208,0 

- жінкам, яким присвоєно звання 

“Мати-героїня” (100%) 
1074,0 1130,0 1208,0 

- інвалідам ІІ гр. (80%) 1074,0 1130,0 1208,0 

- інвалідам ІІІ гр. (60%) 1074,0 1130,0 1208,0 

-священнослужителям, 

церковнослужителям (50%) 
949,0 949,0 949,0 

- особам, які досягли віку  

(чоловіки – 63, жінки - 58) (30%) 
949,0 949,0 949,0 

Розмір державної соціальної допомоги на догляд (15% прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність, включається до загальної суми виплати), грн. 
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 з січня з травня з грудня 

-  одиноким малозабезпеченим  

пенсіонерам  
161,1 169,5 181,2 

-  інвалідам (крім інвалідів І гр.) 161,1 169,5 181,2 

- малозабезпеченим інвалідам І гр. 161,1 169,5 181,2 
 

 

Відповідно до постанови КМУ від 02.08.00 № 1192 
 

з січня з травня з грудня Допомога на догляд за інвалідом  

І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу (не більше мінімальної 

заробітної плати), грн. 
1378,0 1450,0 1550,0 

 

Компенсація фізичним особам за надання соціальних послуг  

відповідно до постанови КМУ від 29.04.04 № 558 
 

 з січня з травня з грудня 

Непрацюючим працездатним особам 

(виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних, грн.) на догляд за: 

- інвалідом І гр. (15%) 206,7 217,5 232,5 

- інвалідом ІІ гр., дитиною-інвалідом 

(10%) 
137,8 145,0 155,0 

- інвалідом ІІІ гр.; хворими, які 

потребують постійної сторонньої 

допомоги  (7 %) 

96,46 101,5 108,5 

Особам пенсійного віку 

(виходячи з прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, грн.) на догляд за: 

- інвалідом І гр. (15%) 161,1 169,5 181,2 

- інвалідом ІІ гр., дитиною-інвалідом 

(10%) 
107,4 113,0 120,8 

- інвалідом ІІІ гр.; хворими, які 

потребують постійної сторонньої 

допомоги  (7 %) 

75,18 79,1 84,56 

 

Прожитковий мінімум на 2016 рік 
 

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць: 

з 1 січня - 1 330,0 грн., з 1 травня – 1399,0 грн., з 1 грудня – 1496,0 грн. 
 

 з січня з травня з грудня 

для працездатних осіб 1378,0 1450,0 1550,0 

для осіб, які втратили 

працездатність, та інвалідів 
1074,0 1130,0 1208,0 

для дітей віком:    

до 6 років 1167,0 1228,0 1313,0 

від 6 до 18 років 1455,0 1531,0 1637,0 

Начльник відділу грошових виплат і компенсацій                            Н.Лисюк 


