
Розміри державної допомоги у 2018 році 
 

ВИД ДОПОМОГИ 2018 РІК 

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

Допомога по 

вагітності та пологах 

незастрахованим 

25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з 

розрахунку на місяць, (грн.) 

з січня з липня з грудня 

440,5 460,25 480,25 

Допомога при народженні дитини 

 

з січня 

Допомога при народженні 

дитини: 

41 280,0 

одноразова виплата 10 320,0 

щомісячні виплати 860,0 

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

третю і кожну наступну дитину, продовжується до закінчення терміну її призначення. 

Допомога на дітей, які 

перебувають під опікою чи 

піклуванням 

Різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини 

відповідного віку та розміром одержуваних на дитину пенсії, 

аліментів, стипендії та держ. допомоги: 

з січня з липня з грудня 

Для дітей віком: максимальний розмір (грн.) 

до 6 років 2 984,0 3 118,0 3 252,0 

від 6 до 18 років 3 720,0 3 888,0 4 054,0 

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 липня з грудня 

до 6 років максимальний 1 492,0 1 559,0 1 626,0 

від 6 до 18 

років 

максимальний 1 860,0 1 944,0 2 027,0 

від 18 до 

23 років 

максимальний 1 762,0 1 841,0 1 921,0 

 

 

 



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 осіб з 

інвалідністю). 

- для кожної дитини рівень забезпечення ПМ збільшується на 10%. 

- для кожної дитини з інвалідністю, дитини одинокої матері та дитини, 

в якої один або двоє батьків є особами з інвалідністю 1 чи 2 групи - на 

20%. 

- розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і 

максимальний), збільшується 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 мінімум 

н.рг,

 

з січня з липня з грудня 

для працездатних осіб 370,02 386,61 403,41 

для осіб, які втратили 

працездатність, та осіб з 

інвалідністю 

1 373,0 1 435,0 1 497,0 

для дітей віком: 
   

до 6 років 1 268,2 1 325,15 1 382,1 

від 6 до 18 років 1 581,0 1 652,4 1 722,95 

віком від 18 до 23 років (за 

умови навчання) 

1 497,7 1 564,85 1 632,85 

 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів (ПКМУ від 22.02.2006 № 189) 

 

Різниця між 50 % 
прожиткового мінімуму для 
дитини відповідного віку та 
середньомісячним сукупним 
доходом сім’ї в розрахунку 
на одну особу за попередні 
шість місяців: 

з січня з липня з грудня 

максимальний розмір (грн.) 

до 6 років 746,0 779,5 813,0 

від 6 до 18 років 930,0 972,0 1013,5 

 

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей,  позбавлених 

 



Макс. розмір - два 
прожиткових мінімуми для 
дитини відповідного віку 

з січня з липня з грудня 

 

максимальний розмір 
(г

р
н)

 

до 6 років 2 984,0 3 118,0 3 252,0 

від 6 до 18 років 3 720,0 3 888,0 4 054,0 

віком від 18 до 23 років 3 524,0 3 682,0 3 842,0 

 

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю (грн.) 

 
з урахуванням Закону України №2148-УП від 03.10.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

пенсій» 

 

Державна соціальна допомога з січня з липня з грудня 

Особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи 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) 

2 876,4 2 960,4 3 074,9 

Особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з 

надбавкою на догляд (100% прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність + 50% прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність) 

2 178,0 2 178,0 2 245,5 

Особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи 
(80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + щомісячна адресна допомога) 

1 452,0 1 452,0 1 497,0 

Одиноким особам з інвалідністю 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) 

1 452,0 1 452,0 1 497,0 

Особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи 
(60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + щомісячна адресна допомога) 

1 452,0 1 452,0 1 497,0 

Одиноким особам з інвалідністю 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) 

1 452,0 1 452,0 1 497,0 

На дітей з інвалідністю від 0 до 18 років 
(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + щомісячна адресна допомога) 

1 452,0 1 452,0 1 497,0 

На дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд 
(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність + 50% прожиткового мінімуму для дітей 

віком до 6 років) 

1 762,4 1 795,9 1 860,9 



На дітей з інвалідністю 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) 

2 508,4 2 575,4 2 673,9 

На дітей з інвалідністю 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) 

1 946,4 1 988,4 2 061,4 

На дітей з інвалідністю 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) 

2 876,4 2 960,4 3 074,9 

На дітей з інвалідністю, 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) 

1 524,6 1 524,6 1 571,85 

 
На дітей з інвалідністю, 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. мін. для дітей віком до 6р.) 

2 270,6 2 304,1 2 384,85 

На дітей з інвалідністю 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) 

3 016,6 3 083,6 3 197,85 

На дітей з інвалідністю, 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) 

2 454,6 2 496,6 2 585,35 

На дітей з інвалідністю 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) 

3 384,6 3 468,6 3 598,85 

 

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» 

 

Розмір допомоги з січня з липня з грудня 

- особам з інвалідністю І групи (100%) 1 452,0 1 452,0 1 497,0 

малозабезпеченим: 
   

- жінкам, яким присвоєно звання “Мати-

героїня” (100%) 

1 452,0 1 452,0 1 497,0 



- особам з інвалідністю ІІ гр. (80%) 1 452,0 1 452,0 1 497,0 

- особам з інвалідністю ІІІ гр. (60%) 1 452,0 1 452,0 1 497,0 

-священнослужителям, 

церковнослужителям (50%) 

1 373,0 1 435,0 1 497,0 

- особам, які досягли віку (чоловіки - 63, 

жінки - 58) (30%) 

1 373,0 1 435,0 1 497,0 

Допомога на догляд 
   

- малозабезпеченим особам з інвалідністю, 

віднесеним до підгрупи А I групи (30% 

ПМ для осіб, які втратили працездатність), 

грн. 

435,6 435,6 449,1 

- малозабезпеченим особам з інвалідністю, 

віднесеним до підгрупи Б I групи (15% ПМ 

для осіб, які втратили працездатність), грн. 

217,8 217,8 224,55 

- одиноким малозабезпеченим особам, які 

за висновком ЛКК потребують постійного 

стороннього догляду (15% ПМ для осіб, 

які втратили працездатність), грн. 

217,8 217,8 224,55 

 

Відповідно до постанови КМУ від 02.08.00 № 1192 

 

Допомога на догляд за особою з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу (прожитковий мінімум 

на одну особу в розрахунку на місяць), 

грн. 

з січня з липня з грудня 

1 700,0 1 777,0 1 853,0 

Компенсація фізичним особам за надання соціальних послуг відповідно до 

постанови КМУ від 29.04.04 № 558 
 

з січня з липня з грудня 

Непрацюючим працездатним особам 

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

- особою з інвалідністю І гр. (15%) 264,3 276,15 288,15 

- особою з інвалідністю ІІ гр., дитиною з 

інвалідністю (10%) 

176,2 184,1 192,1 

- особою з інвалідністю ІІІ гр.; хворими, 

які потребують постійної сторонньої 

допомоги (7 %) 

123,34 128,87 134,47 

Особам пенсійного віку 

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

- особою з інвалідністю І гр. (15%) 205,95 215,25 224,55 

- особою з інвалідністю ІІ гр., дитиною з 

інвалідністю (10%) 

137,3 143,5 149,7 



- особою з інвалідністю ІІІ гр.; хворими, 

які потребують постійної сторонньої 

допомоги (7 %) 

96,11 100,45 104,79 

 
Довідка: 

У Державному бюджеті України на 2018 рік передбачена субвенція: 

- на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 

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

пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 

на загальну суму 2 226,1 млн. грн. 

Прожитковий мінімум на 2018 рік на одну особу в розрахунку на місяць: з 1 січня 

- 1 700,0 грн., з 1 липня - 1 777,0 грн., з 1 грудня - 1 853,0 грн. 
 

Прожиткові мінімуми для основних 
соціальних та демографічних груп 
населення 

з січня з липня з грудня 

для працездатних осіб 1 762,0 1 841,0 1 921,0 

для осіб, які втратили працездатність, та 

осіб з інвалідністю 

1 373,0 1 435,0 1 497,0 

для дітей віком: 
   

до 6 років 1 492,0 1 559,0 1 626,0 

від 6 до 18 років 1 860,0 1 944,0 2 027,0 

 

 

         Заступник начальника управління – начальник відділу  

     грошових виплат і компенсацій управління праці та  

                соціального захисту населення райдержадміністрації 

                   Н.В.Лисюк 


