
ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ  

НА 2015 РІК 

 

Розміри деяких видів державних соціальних допомог з січня 2015 року,  

які визначаються відповідно до Закону України  

«Про Державний бюджет на 2015 рік» (№ 80-VIII від 28.12.2014р.) 

 

 

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ НА 2015 РІК 

 

Категорія осіб 

Розмір прожиткового мінімуму 

на 2015 рік (грн.) 

з 1 січня з 1 грудня 

На одну особу в розрахунку на 

місяць 
1 176 1 330 

Для дітей віком до 6 років 1032 1 167 

Для дітей віком від 6 до 18 років 1286 1 455 

Для працездатних осіб 1 218 1 378 

Для осіб, які втратили 

працездатність 
949 1074 

 

 

 

 

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА НА 2015 РІК 

 

2015 рік 

Розмір мінімальної заробітної плати (грн.) 

у місячному  

розмірі 

у погодинному  

розмірі 

з 1 січня 1218 7,29 

з 1 грудня 1378 8,25 

 



РОЗМІРИ ДЕЯКИХ ВИДІВ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ 

З УРАХУВАННЯМ РОЗМІРІВ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ, 

ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ  

«ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2015 РІК» 
 
 

Вид допомоги Розмір допомоги 

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами січень грудень 

304,50 344,50 

Допомога при народженні дитини 41 280 

Одноразова виплата 10 320 

Щомісячна виплата 860 

Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 130 

 
 

 

 

Допомога на дітей одиноким матерям 

Вік дитини 

Сума, грн. 

з 1 січня 

 
з 1 грудня 

мін. макс. мін. макс. 

До 6 років 309,60 516,00 350,10 583,50 

Від 6 до 18 років 385,80 643,00 436,50 727,50 

Від 18 до 23 років 

(за умови,якщо 

діти навчаються) 

365,40 609,00 413,40 689,00 

 

 

 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх 

невідоме 

 

Вік дитини 

Сума, грн. 

з 1 січня 

 

з 1 грудня 

 

До 6 років 309, 60 350,10 

Від 6 до 18 

років 
385,80 436,50 

 

 

 

 



Допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2015 році  

 

 Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2015 році рівень 

забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення 

допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму 

для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для 

працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили 

працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму. 

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2015 році не 

може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

для сім'ї. 

У 2015 році здійснюється виплата державної соціальної допомоги, передбаченої 

пунктом  1-1 статті 15 Закону України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям". 

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2015 році 

становитимуть: 

 

 З січня З грудня 

для працездатних осіб (21 % ПМ для 

працездатних осіб) 

255,78 289,38 

для осіб, які втратили працездатність, та 

інвалідів (100%) 

949,00 1 074 

для дітей віком (85%): 

до 6 років 877,20 991,95 

від 6 до 18 років 1 093,10 1 236,75 

від 18 до 23 років (за умови навчання) 1 035,30 1 171,30 

Доплата на дітей віком від: 

3 до 13 років 250 3 до 13 років 

13 до 18 років 500 13 до 18 років 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ  

 

Категорія осіб 
Розмір допомоги, грн. 

з 1 січня з 1 грудня 

Для застрахованих 

осіб 
2200 220 

Для безробітних  1176 1330 

 

 

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ 

 

Категорія осіб 
Розмір допомоги, грн. 

з 1 січня 1 грудня 

Для незастрахованих 

осіб 
544 544 

Для застрахованих 

осіб 
974,40 1102,40 

 

Щомісячна адресна допомога особам, які переміщуються 

 з тимчасово окупованої території України  

та районів проведення антитерористичної операції  

для покриття витрат на проживання,  

в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг  

(відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 №505 (зі змінами))*  

 

 2015 рік 

з січня з грудня 

Для працездатних осіб на 

одну особу (члена сім’ї ) 

442 442 

Для непрацездатних осіб 

(пенсіонери, діти) на одну 

особу (члена сім’ї) 

 

884 

 

884 

Для інвалідів на одну 

особу (члена сім’ї) 

884 – з січня 

949 – з 17 березня 

1074 

 
 

* Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена 

сім’ї та не може перевищувати 2400 грн. 


