
Основні державні соціальні гарантії 

Станом на 1 вересня  2012 року 

Назва державної соціальної гарантії (грн.) 

Прожитковий мінімум в середньому на одну особу на місяць, у тому числі: 1044 

Для працездатних осіб 1102 

Для осіб, які втратили працездатність 844 

Для дітей віком до 6 років 917 

Для дітей віком від 6 до 18 років 1144 

Мінімальна пенсія за віком 844 

Мінімальна заробітна плата: 

Місячна заробітна плата 

Погодинна мінімальна заробітна плата 

 

1102 

6,61 

Допомога на поховання: 

пенсіонерів 

застрахованих осіб 

безробітних осіб 

 

2 пенсії 

2200 

1102 

Допомога при народженні дитини: 

На 1 дитину (30 розмірів ПМ, у тому числі одноразово 10 ПМ, решта протягом 

24 місяців) 

2 дитина (60 розмірів ПМ, у тому числі одноразово 10 ПМ, решта протягом 48 

місяців) 

3 дитина (120 розмірів ПМ, у тому  числі одноразово 10 ПМ, решта протягом 72 

місяців) 

 

27510 

55020 

110040 

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю *: 

Для незастрахованих осіб 

Для застрахованих осіб  

 

544 

847 

________ 

 *– без урахування поточної індексації 

 

 

 



 

Розміри деяких видів державної допомоги з урахуванням розмірів прожиткового 
мінімуму, встановлених Законом України „Про державний бюджет України на 2012 рік” 

Станом на 1 вересня 2012 року 

Назва державної допомоги (грн.) 

допомога непрацюючим жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами: 275,50 

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку*: 
130 – 1102 

допомога на дітей одиноким матерям на дітей віком*: 

до 6 років 

від 6 до 18 років 

від 18 до 23 років 

 

275,10 – 458,50 

343,20 – 572,00 

330,06– 551,00 

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування на 

дітей віком: 

до 6 років 

від 6 до 18 років 

 

 

1834,00 

2288,00 

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, на дітей віком*: 

до 6 років 

від 6 до 18 років 

 

 

275,10 

343,20 

державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на дітей віком: 

до 6 років 

від 6 до 18 років 

 

 

1834,00 

2288,00 

щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка 

проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного 

розладу (10% ПМ для працездатних): 

 

110,20 

 

*– без урахування поточної індексації 

 


