Прожитковий мінімум на 2019 рік
Статтею 7 Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік» затверджено:
з січня

з липня

з грудня

Прожитковий мінімум на одну особу в
розрахунку на один місяць
1853
1936
2027
Прожитковий мінімум для тих, хто відноситься до основних соціальних і
демографічних груп населення
Дітей віком до 6 років
1626
1699
1779
Дітей віком з 6 до 18 років
2027
2118
2218
Працездатних осіб
1921
2007
2102
Осіб, які втратили працездатність
1497
1564
1638
Мінімальна заробітна плата на 2019 рік
Статтею 8 Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» затверджено:
з січня
з травня з грудня
Мінімальна заробітна плата у місячному
розмірі
4173 грн.
Мінімальна заробітна плата у погодинному
розмірі
25,13 грн.

Прожитковий мінімум (гарантований) для державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям на 2019
з січня

для працездатних осіб
для осіб, які втратили працездатність та інвалідів

з
з
липня грудня
403,41 421,47 441,20
1497,00 1564,00 1638,00

Для кожної дитини віком до 6 років
Для кожної дитини віком від 6 до 18 років

1520,31 1588,57 1663,37
1895,25 1980,33 2073,83

Для кожної дитини від 18 до 23 років (за умови 1796,14 1876,55 1965,37
навчання)
Для кожної дитини одинокої матері або в якої один
або двоє батьків є інвалідами І або ІІ групи (віком до 6
1658,52 1732,98 1814,58
років)
Для кожної дитини одинокої матері або в якої один
або двоє батьків є інвалідами І або ІІ групи (віком від
2067,54 2160,36 2262,36
6 до 18 років)

Підвищення розміру допомоги малозабезпеченим сім’ям на 2019 рік
На кожну дитину віком до 13 років
250 грн.
На кожну дитину віком від 13 до 18 років 500 грн.

РОЗМІРИ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ НА 2019 РІК
Види державної допомоги
Допомога в зв’язку з вагітністю та пологами
Допомога при народженні дитини
одноразова виплата:
щомісячна виплата:
Допомога на дітей одиноким матерям
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100%
дитини відповідного віку та середньомісячним
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
на дітей віком:
до 6-ти років
від 6-ти до 18-ти років
від 18-ти до 23 років

з
з
січня
липня
480,25 501,75
41 280,00
10 320,00
860,00

з
грудня
525,50

прожиткового мінімуму для
сукупним доходом сім’ї в
максимальний
1626,00 1699,00 1779,00
максимальний
2027,00 2118,00 2218,00
максимальний
1921,00 2007,00 2102,00

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
на дітей віком:
максимальний
3252,00 3398,00 3558,00
до 6-ти років
4054,00 4236,00 4436,00
від 6-ти до 18-ти років
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили
працездатність
1497,00 1564,00 1638,00
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
на дітей віком:
максимальний
813,00 849,50 889,50
до 6-ти років
1013,50 1059,00 1109,00
від 6-ти до 18-ти років
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт, позбавлених батьківського
піклування
на дітей віком:
максимальний
3252,00 3398,00 3558,00
до 6-ти років

4054,00 4236,00 4436,00
від 6-ти до 18-ти років
3842,00 4014,00 4204,00
від 18-ти до 23 років
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу
Прожитковий мінімум в розрахунку на одну особу 1853,00 1936,00 2027,00
Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для осіб,
які втратили працездатність та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
1564
1638
Прожитковий мінімум в розрахунку на одну особу 1497
РОЗМІРИ КОМПЕНСАЦІЇ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ НА 2019 РІК
№
п/п

1

2

3

Вид компенсації

Р-р компенсації Р-р компенсації Р-р компенсації
з
з
з
01 січня 2019
01 липня 2019
1 грудня 2019
Прац. Непрац. Прац. Непрац. Прац. Непрац.
особі особі
особі особі
особі
особі

Компенсація
фізособам,
які
288,15 224,55
надають соц.
послуги
інв.
І
групи
Компенсація
фізособам,
які
192,10 149,70
надають соц.
послуги гром.
похилого віку,
інв. ІІ групи та
дітям-інвалідам
Компенсація
фізособам,
які
134,47 104,79
надають соц.
послуги інв. ІІІ
групи та хворим

301,05 234,60

315,30

245,70

200,70 156,40

210,20

163,80

140,49 109,48

147,14

114,66

РОЗМІРИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА ТА
ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ НА 2019 РІК
Розмір допомоги:

з
з
з
січня липня грудня
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з 3074,90 3212,80 3364,60
надбавкою на догляд
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з 2245,50 2346,00 2457,00
надбавкою на догляд
особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, одиноким
особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за
висновком медико-соціальної експертної комісії 1497,00 1564,00 1638,00
потребують постійного стороннього догляду з
надбавкою на догляд
особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, одиноким
особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за
висновком медико-соціальної експертної комісії 1497,00 1564,00 1638,00
потребують постійного стороннього догляду з
надбавкою на догляд
на дітей з інвалідністю до 18 р
1497,00 1564,00 1638,00
на дітей з інвалідністю до 6 років (підгрупи А) з
надбавкою на догляд
2673,90 2793,80 2925,60
на дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на 1860,90 1944,30 2036,10
догляд
на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років
(підгрупи А) з надбавкою на догляд
3074,90 3212,80 3364,60
на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років
з надбавкою на догляд
2061,40 2153,80 2255,60
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з
Чорнобильською катастрофою
на дітей з інвалідністю до 6 років (підгрупи А),
захворювання яких пов’язане з Чорнобильською
катастрофою, з надбавкою на догляд
на дітей з інвалідністю до 6 років, захворювання яких
пов’язане з Чорнобильською катастрофою, з
надбавкою на догляд
на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років (підгрупи А),
захворювання яких пов’язане з Чорнобильською
катастрофою, з надбавкою на догляд

1571,85 1642,20 1719,90
3197,85 3341,20 3498,90

2384,85 2491,70 2609,40

3598,85 3760,20 3937,90

на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років, захворювання
яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, з 2585,35 2701,20 2829,90
надбавкою на догляд

РОЗМІРИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА
НА ПЕНСІЮ,ТА ІНВАЛІДАМ НА 2019 РІК
(з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №
265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян»)
Розмір допомоги:

з
січня
ДСД інвалідам І групи
1497,00
ДСД жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героїня» 1497,00
ДСД інвалідам ІІ групи
1497,00
ДСД інвалідам ІІІ групи
1497,00
ДСД на дітей померлого годувальника (на одну 1497,00
дитину)
ДСД на дітей померлого годувальника (на двох дітей) 1796,40
ДСД на дітей померлого годувальника (на трьох і 2245,50
більше дітей)
ДСД священнослужителям, церковнослужителям та 1497,00
ін.
ДСД особам, які досягли віку 63 років і не мають 1497,00
права на пенсію

з
липня
1564,00
1564,00
1564,00
1564,00
1564,00

з
грудня
1638,00
1638,00
1638,00
1638,00
1638,00

1876.80 1965,60
2346,00 2457,00
1564,00 1638,00
1564,00 1638,00

