
Підвищення соціальних гарантій у 2012 році 
 

 

ПІДВИЩЕННЯ  

РОЗМІРУ ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ (ТАРИФНОЇ СТАВКИ)  

ПРАЦІВНИКА ПЕРШОГО ТАРИФНОГО РОЗРЯДУ ЄДИНОЇ 

ТАРИФНОЇ СІТКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОСАДОВИХ 

ОКЛАДІВ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ У 2012 РОЦІ 
 

Протягом 2012 року розмір посадового окладу (тарифної ставки) 

працівника першого тарифного розряду ЄТС зросте у грудні 2012 року 

до грудня 2011 року на 19,2 відсотка. 

При тому, що індекс інфляції становитиме 7,9 відсотка, фонд 

оплати праці у цілому по галузях економіки зросте на 11 відсотків, а 

мінімальна заробітна плата - на 12,9 відсотка. 

Розрив між посадовим окладом працівника першого тарифного 

розряду  і мінімальною заробітною платою зменшиться в середньому з 

326 гривень у 2011 році до 298 гривень у 2012 році, а починаючи з 

вересня цей розрив становитиме 295 гривень. 
 

Підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) 

працівника першого тарифного розряду Єдиної  тарифної сітки 

 

 2011 рік 

 

2012 рік % збільшення 

З 1 січня 613 

 

773 26,1 

З 1 квітня  625 

 

794 27,0 

З 1 липня 635 

 

802 26,3 

З 1 вересня 641 

 

807 25,9 

З 1 жовтня 660 

 

823 24,7 

З 1 грудня 704 

 

839 19,2 

У середньому 

за рік 
 

637 

 

799 

 

25,5 
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Підвищення  

розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого 

тарифного розряду Єдиної  тарифної сітки 

 

 

 2011 рік 

 

2012 рік % збільшення 

З 1 січня 613 

 

773 26,1 

З 1 квітня  625 

 

794 27,0 

З 1 липня 635 

 

802 26,3 

З 1 вересня 641 

 

807 25,9 

З 1 жовтня 660 

 

823 24,7 

З 1 грудня 704 

 

839 19,2 

У середньому 

за рік 
 

637 

 

799 

 

25,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розміри посадових окладів працівників бюджетної сфери у 2012 році 

Тарифн
ий 

розряд 

Тари
фний 
коефі

ц 

Посадові оклади 

з 1 січня  з 1 квітня  з 1 липня 
з 1 

вересня 
з 1 

жовтня  
з 1 

грудня  

розмір  окладу працівника 1 розряду (грн.) 

773 794 802 807 823 839 

1 1 1073 1094 1102 1102 1118 1134 

2 1,09 1078 1099 1107 1107 1123 1139 

3 1,18 1088 1109 1117 1117 1133 1149 

4 1,27 1098 1119 1127 1127 1143 1159 

5 1,36 1108 1129 1137 1137 1153 1169 

6 1,45 1121 1151 1163 1170 1193 1217 

7 1,54 1190 1223 1235 1243 1267 1292 

8 1,64 1268 1302 1315 1323 1350 1376 

9 1,73 1337 1374 1387 1396 1424 1451 

10 1,82 1407 1445 1460 1469 1498 1527 

11 1,97 1523 1564 1580 1590 1621 1653 

12 2,12 1639 1683 1700 1711 1745 1779 

13 2,27 1755 1802 1821 1832 1868 1905 

14 2,42 1871 1921 1941 1953 1992 2030 

15 2,58 1994 2049 2069 2082 2123 2165 

16 2,79 2157 2215 2238 2252 2296 2341 

17 3 2319 2382 2406 2421 2469 2517 

18 3,21 2481 2549 2574 2590 2642 2693 

19 3,42 2644 2715 2743 2760 2815 2869 

20 3,64 2814 2890 2919 2937 2996 3054 

21 3,85 2976 3057 3088 3107 3169 3230 

22 4,06 3138 3224 3256 3276 3341 3406 

23 4,27 3301 3390 3425 3446 3514 3583 

24 4,36 3370 3462 3497 3519 3588 3658 

25 4,51 3486 3581 3617 3640 3712 3784 

Мінімальна 
заробітна 
плата 

1073 1094 1102 1102 1118 1134 



2 
ПІДВИЩЕННЯ 

РОЗМІРУ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ 

ПРОТЯГОМ 2012 РОКУ 

 

У 2012 році порівняно з попереднім роком прожитковий мінімум 

в середньому збільшиться на 14 % (у 2011 році цей показник було 

підвищено на 8,4 % порівняно з 2010 роком). 

Протягом 2012 року прожитковий мінімум буде збільшуватися 
поетапно: з січня, з квітня, з липня, з жовтня та з грудня. 

При прогнозному індексі інфляції 107,9 % (грудень 2012 р. до 
грудня 2011 р.) прожитковий мінімум до кінця 2012 р. підвищиться на: 

- 10,5 % –  для дітей до 6 років (з 870 у грудні 2011 р. до 
961 грн. у грудні 2012 р.); 

- 14,9 % – для дітей від 6 до 18 років (з 1042 до 1197 грн.); 

- 12,9 % – для працездатних осіб (з 1004 до 1134 грн.); 

- 10,5 % – для осіб, які втратили працездатність (з 800 до 
884 грн.). 

Відповідно до підвищення прожиткового мінімуму збільшаться 
розміри державних соціальних гарантій, що визначаються на його 
основі (мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, державна 
соціальна допомога та інші соціальні виплати). 

 

Розмір прожиткового мінімуму у 2012 році 
 

 2011 
(в середньому 

за рік) 

2012 

з січня з квітня з липня з жовтня з грудня 
в середньому 

за рік 

Прожитковий мінімум в 

розрахунку на місяць 

   на одну особу 
у % до попереднього року 

914 
108,4 

1017 

 

1037 

 

1044 

 

1060 

 

1095 

 
1042 
114,0 

для дітей віком  

до 6 років 
у % до попереднього року 

835 
108,3 

893 

 

911 

 

917 

 

930 

 

961 

 
915 

109,7 

для дітей віком  

від 6 до 18 років 
у % до попереднього року 

1000 
108,5 

1112 

 

1134 

 

1144 

 

1161 

 

1197 

 
1141 
114,1 

для працездатних осіб 
у % до попереднього року 

963 
108,4 

1073 

 

1094 

 

1102 

 

1118 

 

1134 

 
1098 
114,0 

для осіб, які втратили 

працездатність 
у % до попереднього року 

767 
108,1 

822 

 

838 

 

844 

 

856 

 

884 

 
842 

109,8 
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ПІДВИЩЕННЯ  

МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРОТЯГОМ 2012 РОКУ 

Урядом вживаються заходи щодо забезпечення зростання 

мінімальної заробітної плати як державної гарантії мінімального рівня 

оплати праці. 

 З листопада 2009 року мінімальна заробітна плата 

встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб. 

 Протягом 2011 року мінімальна заробітна плата зросла на                          

8,9 відсотка (на прогнозний індекс інфляції). 

У 2012 році при прогнозній інфляції 7,9 відсотка (грудень 2012 

року до грудня 2011 року) мінімальна заробітна плата 

підвищуватиметься поетапно і зросте на кінець року на 12,9 відсотка. 

 
Темпи росту  

мінімальної та середньої заробітної плати у 2009-2012 роках 

роки 

Мінімальна 

заробітна плата 

у гривнях  

(січень-грудень) 

Темп росту 

мінімальної 

заробітної плати, % 

(грудень до грудня) 

Темп росту середньої 

заробітної плати по 

Україні до 

попереднього року, 

% 

2009 
605 – 744 

 

123,0 

 
105,5 

2010 
869 – 922 

 

123,9 

 
120,0 

2011 

1 січня – 941 

1квітня – 960 

1 жовтня – 985 

1 грудня – 1004 

108,9 

 

117,9 

(11 місяців) 

2012 

1 січня – 1073 

1квітня – 1094 

1 липня – 1102 

1 жовтня – 1118 

1 грудня – 1134 

 

112,9 111,9 

 

 

 



Темпи росту  

мінімальної та середньої заробітної плати у 2009-2012 роках 

роки 

Мінімальна 

заробітна плата 

у гривнях  

(січень-грудень) 

Темп росту 

мінімальної 

заробітної плати, % 

(грудень до грудня) 

Темп росту середньої 

заробітної плати по 

Україні до 

попереднього року, 

% 

2009 
605 – 744 

 

123,0 

 
105,5 

2010 
869 – 922 

 

123,9 

 
120,0 

2011 

1 січня – 941 

1квітня – 960 

1 жовтня – 985 

1 грудня – 1004 

108,9 

 

117,9 

(11 місяців) 

2012 

1 січня – 1073 

1квітня – 1094 

1 липня – 1102 

1 жовтня – 1118 

1 грудня – 1134 

 

112,9 111,9 
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ПІДВИЩЕННЯ  РОЗМІРУ 

ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ 2012 РОКУ 

Урядом вживаються заходи щодо соціального захисту сімей в 

яких народжуються діти. 

У державному бюджеті на цей рік передбачені видатки на 

виплату допомоги у сумі 13,9 млрд.грн., що на 8,5 % більше ніж у 

2011 році.  

У 2012 році (по відношенню до грудня 2011 року)  

на 10,5 відсотків підвищаться  розміри допомоги при народженні:  

 першої дитини - на 2 730 гривень (з 26 100 грн. до 28 830 грн); 

 другої дитини  - на 5 460 гривень (з 52 200 грн. до 57 660 грн.); 

 третьої та наступної дитини - на 10 920 гривень                            

(з 104 400 грн. до 115 320 грн.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
ПІДВИЩЕННЯ РОЗМІРІВ ДОПОМОГИ  

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ 

 

З 1 січня 2012 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму 

для розрахунку розміру державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям для інвалідів та пенсіонерів збільшено з 75 до 

80 відсотків. 

Протягом 2012 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму 

(гарантований мінімум)  зросте: 

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – на 107,20 грн.       

(з 600,00 грн. - у грудні 2011 року  до 707,20 грн. – у грудні 2012 року); 

для працездатних осіб – на 27,30 грн. (з 210,84 грн. – у грудні 

2011 року до 238,14 грн. у грудні 2012 року); 

 для дітей віком до 6 років – на 45,50 грн. (з 435,00  грн. - у 

грудні 2011 року  до 480,50 – у грудні 2012 року); 

 для дітей віком від 6 до 18 років – на 77,50 грн. (з 521,00  

грн. - у грудні  2011 року  до 598,50 грн. – у грудні 2012 року); 

 для дітей віком від 18 до 23 років ( які навчаються) – на 65 

грн.       (з 502,00  грн. - у грудні  2011 року  до 567,00 грн. – у грудні 

2012 року). 

Також в цьому році з 1 січня збільшилась у 2 рази доплата для 

малозабезпечених сімей з дітьми віком від 3 до  18 років:  

 на кожну дитину віком від 3 до 13 років – з 60 грн. у 2011 

року до 120 грн.,  

 на дитину віком від 13 до 18 років – зі 100 грн. у 2011 році до 

230 грн. у 2012 році. 
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ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА  

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надається у розмірі, що дорівнює різниці між рівнем забезпечення ПМ для сім’ї та її 

середньомісячним сукупним доходом 

рівень забезпечення (гарантований мінімум): 

 2011 рік 2012 рік 

для працездатних осіб (21 % ПМ для 

працездатних осіб) 
210,84 225,33 229,74 231,42 234,78 238,14 

для осіб, які втратили працездатність, 

та інвалідів (80 % ПМ для осіб, які 

втратили працездатність) 

600,00 657,60 670,40 675,20 684,80 707,20 

 

віком до 6 років 
435,00 

 
446,5 

 

 

455,50 
 

 

458,50 
 

465 
 

480,50 
 

віком від 6 до 18 років 521,00 

 

556,00 

 
567,00 

 

572,00 
 

580,50 
 

598,50 
 

віком від 18 до 23 років (за умови 

навчання) 
502,00 536,50 547,00 551,00 559,00 567,00 

Доплата до розміру допомоги у 2011 

році : 

на кожну дитину віком від 3 до 13 

років  

60 120 

на кожну дитину віком від 13 до 18 

років 

 

100 230 
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ПІДВИЩЕННЯ  

РОЗМІРІВ ДЕРЖАВНИХ ДОПОМОГ ІНВАЛІДАМ З  

ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ ПРОТЯГОМ 2012 РОКУ  

 

Законом України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” 

передбачено збільшення матеріального забезпечення інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам. 

 

Розмір державної соціальної допомоги протягом 2012 року 

збільшуватиметься п’ять разів (січень, квітень, липень, жовтень та 

грудень). 

 

У грудні 2012 року у порівнянні з груднем 2011 року: 

 

- для інвалідів з дитинства І групи (в залежності від ступеня 

втрати здоров’я та обсягів потреби в постійному сторонньому догляді) 

розмір допомоги збільшиться на 126 - 347 грн. (10,5 % - 28,9 %) та 

становитиме від 1 326 до 1 547 гривень;  

 

- для інвалідів з дитинства ІІ та ІІІ груп розмір допомоги 

збільшиться на 84 грн. (10,5 %) та становитиме 884 гривні; 

 

- на дітей-інвалідів (в залежності від права на надбавку на догляд 

та віку дитини) розмір допомоги збільшиться на 84 - 165,7 грн. (10,5 %-  

12,6 %) та становитиме від 884 до 1 526,7 гривень. 
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ПІДВИЩЕННЯ РОЗМІРІВ 

 ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ІНВАЛІДАМ З 

ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ У 2012 РОЦІ  

 

грн. 

Категорія громадян 
грудень 

2011 року 

2012 рік 

січень квітень липень жовтень грудень 

Інвалідам з дитинства 
 І групи  

(в залежності від ступеня 
втрати здоров’я та обсягів 

потреби в постійному 
сторонньому догляді) 

 

1200 
1233 - 
1438,5 

1257 - 
1466,5 

 1266 - 
1477 

1284 - 
1498 

1326 - 
1547 

Інвалідам з дитинства ІІ та 
ІІІ групи  

 
800 822 838 844 856 884 

На дітей-інвалідів віком  
до 18 років 

(в залежності від права на 
надбавку на догляд та віку 

дитини) 

800 - 
1361 

822 - 
 1419,1 

838 -
1446,9 

844 –  
1458,2 

856 - 
1479,3 

884 - 
1526,7 
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ПІДВИЩЕННЯ РОЗМІРІВ ДОПОМОГИ  СІМ’ЯМ  З ДІТЬМИ 

ПРОТЯГОМ 2012 РОКУ  

У Державному бюджеті на 2012 рік на виплату допомоги по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку передбачено  6 

млрд.грн., що на 27,4 % більше ніж у 2011 році. 

З 1 січня 2012 року збільшиться розмір допомоги по догляду за 

дитиною для малозабезпечених сімей - на 130 грн. (з 1004 грн. у 

грудні 2011 року до 1134 у  грудні 2012 року); 

На виплату допомоги на дітей одиноким матерям передбачено у 

Державному бюджеті відповідно 2,7 млрд.грн., що на 24% більше ніж 

у минулому році. 

Малозабезпеченим одиноким матерям допомога збільшиться:   

  на дітей віком до 6 років – на 45,50 грн. (з 435 грн. у грудні 

2011 року до 480,50 грн. у  грудні 2012 року); 

  на дітей віком від 6 до 18 років – на 77,50 грн. (з 521,00 грн. у 

грудні 2011 року до 598,50 грн. у  грудні 2012 року). 

На виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються опікунами, 

піклувальниками, на поточний рік передбачені видатки у сумі 1,2 

млрд.грн., що на 13% більше ніж у 2011 році. 

Допомога на дітей-сиріт  віком до 6 років  збільшиться на 182 

грн.       (з 1 740 грн. у грудні 2011 року до    1 922 грн. у  грудні 2012 

року); 

 на дітей віком від 6 до 18 років – на 310 грн. (з 2 084 грн. у 

грудні 2011 року до 2 394 грн. у  грудні 2012 року). 

Кожна сім’я, якій призначена  державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям отримує  на кожну дитину віком  від 3 до 13 

років - 120 грн., а на дитину віком від 13 до 18 років –230 гривень. 
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Підвищення  

розміру мінімальної пенсії за віком  

протягом 2012 року  
 

У зв’язку зі збільшенням у 2012 році прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність, 5 разів протягом року 

підвищуватимуться мінімальний розмір пенсій та передбачені 

законодавством виплати, обчислення яких здійснюється виходячи із 

величини прожиткового мінімуму. 

Так, мінімальний розмір пенсії за віком з 1 січня підвищився до 

822 грн., що на 22 грн. більше, ніж у грудні. А до кінця 2012 року він 

складе 884 гривень. Таким чином, мінімальна пенсія у грудні 2012 

року збільшиться на 10,5 відсотка порівняно з груднем 2011 року (у 

2011 році таке збільшення становило 9,0 відсотка (800 грн. проти 734 

грн.). 

Крім цього, з підвищенням прожиткового мінімуму 

підвищуються всі складові пенсійної виплати, розмір яких залежить 

від цього показника. Це і розмір підвищення інвалідам війни, 

учасникам війни, бойових дій, пенсій за особливі заслуги, надбавки 

донорам та чимало інших надбавок і підвищень. 

 

 

Темпи росту мінімальної пенсії за віком у 2009 – 2012 роках  

 

Рік  Мінімальна пенсія за віком  

(січень – грудень) 

грн. 

Темп росту мінімальної 

пенсії (грудень до 

грудня) 

% 

2009 544-573 105,0 

2010 695-734 128,0 

2011 750-800 109,0 

2012 822-884 110,5 

 

 

 

 

 



10  
Підвищення  

розміру середньомісячної пенсії за віком 

протягом 2012 року. 
 

Станом на 1 січня середній розмір пенсії по Україні склав 

1246,30 грн. 

Враховуючи збільшення прожиткового мінімуму та збільшення 

пенсій інвалідам війни до кінця 2012 року очікується  середній розмір 

пенсії на рівні 1315 грн., що майже на 85 грн. (6,8%) більше за 

середній розмір пенсії у грудні 2011 року.  

 

 

Темпи росту середньої пенсії за віком у 2009 – 2012 роках  

 

Рік  Середня пенсія за 

віком  

(січень – грудень) 

грн. 

Темп приросту 

середньої  пенсії  

% 

2009 934-1007 12,5 

2010 1033-1136 12,8 

2011 1152-1230 8,3 

2012 1246- 1315 6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
ПІДВИЩЕННЯ 

РОЗМІРІВ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ 

ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

ПРОТЯГОМ 2012 РОКУ 

 

Урядом прийнято постанову від 23.11.2011 №1210 „Про 

підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи”. 

 

Постанова передбачає: 

 

Перше. Для інвалідів-ліквідаторів аварії на Чорнобильській 

АЕС. 

 

Осучаснити заробіток до 2006 р. (як для усіх пенсіонерів 

України) та здійснити з 01.01.2012 перерахунок пенсій. 

 

Збільшити з 01.01.2012 розмір додаткової пенсії за шкоду, 

заподіяну здоров’ю, з 30, 20 і 15% до 50, 40 і 30% прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність (як для інвалідів 

війни). 

 

Встановити з 01.01.2012 мінімальний розмір пенсійної виплати 

для інвалідів (на рівні інвалідів війни): 

 

І група – 2399,70 грн., 

ІІ група – 2147,10 грн., 

ІІІ група – 1894,50 гривні. 

 

Це дасть можливість збільшити розмір пенсійної виплати у 

середньому з 1815 грн. у 2011 році до 4129 грн. у 2012 році. 

 

Друге. Для дітей-інвалідів з числа потерпілих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

 

Збільшити з 01.01.2012 розмір пенсійної виплати з 380 грн. у 

2011 році до 842 грн. у 2012 році. 

 



Збільшити з 01.01.2012 розмір додаткової пенсії за шкоду, 

заподіяну здоров’ю, з 15% до 18% прожиткового мінімуму для 

непрацездатних осіб. 

 

Це дасть можливість збільшити розмір пенсійної виплати з 495 

грн. у 2011 році до 994 грн. у 2012 році. 

 

Третє. Для інвалідів з числа потерпілих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

 

Збільшити з 01.01.2012 розмір пенсійної виплати на 70% проти 

розміру 2011 року і встановити її для інвалідів: 

 

І група – 1250 грн., 

ІІ група – 1070 грн., 

ІІІ група – 935 гривні. 

 

Збільшити з 01.01.2012 розмір додаткової пенсії за шкоду, 

заподіяну здоров’ю, для інвалідів: 

 

І група –      з 30%  до 36%, 

ІІ група –     з 20%  до 24%, 

ІІІ група – з 15% до 18% прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність. 

 

Це дасть можливість у середньому збільшити розмір пенсійної 

виплати для інвалідів: 

І група –    з 767 грн. у 2011 році до  1553 грн. у 2012 році, 

ІІ група –   з 767 грн. у 2011 році до  1272 грн. у 2012 році, 

ІІІ група – з 767 грн. у 2011 році до   1087 грн. у 2012 році, 

 

Четверте. Для непрацездатних осіб, які втратили 

годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 

Осучаснити заробіток до 2006 р. (як для усіх пенсіонерів 

України) та здійснити з 01.01.2012 перерахунок пенсій. 

 

Збільшити з 01.01.2012 розмір додаткової пенсії за шкоду, 

заподіяну здоров’ю, з 10% до 12% прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність. 

 



Це дасть можливість збільшити розмір пенсійної виплати у 

середньому з 1787 грн. у 2011 році до 3750 грн. у 2012 році. 

 

П’яте. Для громадян, потерпілих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

 

Збільшити з 01.07.2012 розмір додаткової пенсії за шкоду, 

заподіяну здоров’ю, з 5, 10 і 15% до 6, 12 і 18% прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

 

Це дасть можливість збільшити розмір пенсійної виплати з 38, 77 

і 115 грн. у 2011 році до 51, 101 і 152 грн. у 2012 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
Підвищення  

пенсійних виплат для інвалідів війни 

протягом 2012 року 
 

28 грудня 2012 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову, згідно 

з якою з 1 січня збільшені на 25 відсотків основні розміри пенсій інвалідів 

війни. Це дасть змогу підвищити середній розміри пенсії інвалідам війни, які 

на 1 грудня становила  2722,59 грн. приблизно на 20 %. 

Постановою, зокрема, передбачено збільшити розмір мінімальної 

пенсійної виплати (з урахуванням надбавок та доплат до пенсій, 

встановлених законодавством), інвалідам війни та учасникам бойових 

дій. Розмір найменшої пенсійної виплати інвалідам війни І групи 

становитиме 285 відсотків прожиткового мінімуму (тобто зросте у 

січні з 1920 грн до 2342,70 грн.) для інвалідів війни ІІ  групи - 255 

відсотків (зросте у січні з 1720 грн до 2096,10 грн.) ІІІ групи –225 

відсотків (зросте у січні з 1520 грн до 1849,50 грн.). Пенсії за особливі 

заслуги виплачуються понад ці розміри. 

Крім того, з 1 січня 2012 року набрали чинності зміни, внесені до 

законодавства ще в березні 2011 року, щодо встановлення нового 

підвищеного  розміру державної соціальної допомоги на догляд 

інвалідам війни. 

Так, соціальна допомога на догляд інвалідам війни, які брали 

безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної 

війни та війни з Японією, які отримували пенсію, крім військових, 

для інвалідів І групи, в залежності від стану потреби у догляді 

становить 50 або 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність (або зросте з 120 до 411 чи 822 грн.). Також, 

підвищення на догляд у збільшених розмірах отримають інші 

категорії інвалідів першої групи.  

 

 

 

 

 

 



 

Мінімальна пенсія інвалідам війни 

(без врахування пенсії за особливі заслуги) 

 

Категорії осіб 

У відсотках від 

прожиткового 

мін.для осіб, які 

втратили 

працездатність 

У гривнях  
Станом 

на 1 

грудня 

2011 

року 

з 1 

січня  

з 1 

квітня  

з 1 

липня  

з 1 

жовтня  

з 1 

грудня  

 
Інвалід війни I групи 285% 

 (у 2011 р. 240%) 
1920,00 2342,70 2388,30 2405,40 2439,60 2519,40 

Інвалід війни IІ групи 255% 

(у 2011 р. 215%) 
1720,00 2096,10 2136,90 2152,20 2182,80 2254,20 

Інвалід війни IІІ групи 225 % 

(у 2011 р. 190%) 
1520,00 1849,50 1885,50 1899,00 1926,00 1989,00 

Учасник бойових дій 165% 1320,00 1356,30 1382,70 1392,60 1412,40 1458,60 
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Підвищення 

 пенсійних виплат для дітей війни 

протягом 2012 року 
 

Прийнятою 28 грудня 2012 року Кабінетом Міністрів України 

постановою, з 1 січня 2012 року збільшується розмір підвищення 

дітям війни, яке становитиме 7 відсотків від прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність, та відтепер буде збільшуватись 

при кожному зростанні прожиткового мінімуму. У грудні 2012 року 

розмір підвищення становитиме 61,88 грн. або збільшиться порівняно 

з груднем 2011 року на 24,2 відсотки. 

 

Розміри підвищення до пенсій Дітям війни у 2009-2012 роках 

 

Рік Розмір підвищення 

 

(грн.) 

Зростання порівняно з 

попереднім роком 

(грудень до грудня) % 

2009 49,80 0 

2010 49,80 0 

2011 49,80 0 

2012 57,84- 61,88 24,25 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



14 
ПІДВИЩЕННЯ 

РОЗМІРУ ЩОРІЧНОЇ РАЗОВОЇ ДОПОМОГИ ВЕТЕРАНАМ 

ВІЙНИ ДО 5 ТРАВНЯ У 2012 РОЦІ 

 

Урядом постійно вживаються заходи щодо щорічного 

поступового збільшення розміру разової грошової допомоги до 5 

травня ветеранам війни.  

 

У 2010 році, який  проголошено Президентом України 

Роком ветеранів, вказана допомога виплачена у збільшених 

розмірах саме ветеранам Великої Вітчизняної війни, зокрема: 

 - інвалідам війни I-III груп в середньому розміри збільшені 

на 200 % в порівнянні з минулим роком;  

- учасникам бойових дій на 185% ; 

- членам сімей загиблих та померлих ветеранів війни – 

майже на 180 %; - учасникам війни – більше як на 170%.  

 

У 2011 році були збільшені розміри щорічної разової 

допомоги ветеранам Афганської війни та військових конфліктів 

більше ніж на   20 відсотків.  

 

У 2012 році розміри разової грошової допомоги ветеранам 

Великої Вітчизняної війни, жертвам нацистських переслідувань, 

ветеранам Афганської війни та військових конфліктів на 

території інших держав, жертвам нацистських переслідувань 

вирівняні та збільшені більше як на 20%. 
 



15 
ІНФОРМАЦІЯ 

ЩОДО РОЗМІРІВ  ВИПЛАТИ РАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ 

ДОПОМОГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ДО  5 ТРАВНЯ (грн.) 

 

Категорія 
одержувачів 
допомоги 

Постанова 
КМУ від 
18.03.09                    
№ 211,                                                                                           

на 2009 
рік 

Постанова КМУ від 07.04.10 
№299 

Постанова КМУ від 
04.04.2011 № 341 

Постанова КМУ від 
28.12.2011  

Учасникам 
ВВВ                                                                                                         

на 2010 
рік 

Учасникам 
конфліктів за 

межами 
країни на 
2010 рік 

Учасникам 
ВВВ                                                

на 2011 рік 

Учасникам 
конфліктів 
за межами 

країни           
на 2011 

рік 

Ветеранам ВВВ та  
учасникам 

конфліктів за 
межами країни на 

2012 рік 

Інваліди війни 
І групи 

540 1 000 600 1000 730 1200 

ІІ групи 430 900 480 900 580 1020 

ІІІ групи 380 800 420 800 510 920 

Учасники 
бойових дій 

340,0 630 380 630 460 675 

Особи, що 
мають 

особливі 
заслуги перед 
Батьківщиною 

540 1 000 600 1000 730 1200 

Члени сімей 
загиблих 

військовослужбо
вців 

 180   200   245 340 

Члени сімей 
померлих 
учасників 

бойових дій 

 180 320   320   340 

Учасники війни 
нагороджені 
медалями 

 70 120   120   125 

Інші учасники 
війни 

 70 120   120   125 

Учасники війни 
із числа осіб, які 
на контрактній 

особі 
направлялися 
на роботу в 
держави, де 

велися бойові дії 

 70   80   100 125 

 


