
Розміри державних допомог у 2023 році 

Статтею 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік”, у 2023 

році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у 

розмірі: 

з 1 січня – 2589 гривень. 

 

Для основних соціальних і демографічних груп населення затверджені наступні 

розміри прожиткового мінімуму: 

 

Категорія соціальної і 

демографічної групи 

населення 

Розмір прожиткового мінімуму, грн. 

з 01 січня 2023 року 

Діти віком до 6 років 2 272 

Діти віком від 6 до 18 років 2 833 

Працездатні особи 2 684 

Особи, які втратили 

працездатність 

2 093 

 

 

 

 

 

 

 



Відповідно у 2023 році розміри деяких видів державних допомог 

становлять: 

2023 рік 

 

з січня 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами не працюючим жінкам 

Розмір допомоги за один місяць 

(нарахування проводиться за 126 

днів) 

671,00 

Допомога при народженні дитини  - загальний розмір  41 280 грн. 

одноразова виплата: 10 320 

щомісячна виплата: 860 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування надається у 

розмірі, що дорівнює різниці між 2,5 розміру прожиткового мінімуму для 

дитини відповідного віку (для дитини з інвалідністю над якою встановлено 

опуку чи піклування 3,5 розміру прожиткового мінімуму) та розміром 

призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги 

2023 рік 

 з січня 

на дітей віком: Максимальний  розмір допомоги 

до 6 років 2,5 ПМ = 5680,00  

3,5 ПМ =7752,00 



від 6 до 18 років 2,5 ПМ = 7952,00  

3,5 ПМ = 9915,50 

Допомога на дітей одиноким матерям 

На дітей віком: максимальний 

до 6 років 2 272 

від 6 до 18 років 2 833 

від 18 до 23 років 2 684 

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, яка хворіє на тяжкі 

захворювання 

до 6 років (два прожиткових 

мінімуму на дитину відповідного 

віку) 

4 544,00 

від 6 до 18 років (два 

прожиткових мінімуму на 

дитину відповідного віку) 

5 666,00 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів  надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для 

дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в 

розрахунку на одну особу за попередні шість місяців 

на дітей віком: Максимальний розмір допомоги 

до 6 років 1 136,00 



від 6 до 18 років 1 416,50 

Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування надається у розмірі, що дорівнює різниці між 2,5 

розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (для дитини з 

інвалідністю над якою встановлено опуку чи піклування 3,5 розміру 

прожиткового мінімуму) та розміром призначених пенсії, аліментів, 

стипендії, державної допомоги 

на дітей віком: Максимальний розмір допомоги 

до 6 років 2,5 ПМ = 5680,00 

3,5 ПМ =7752,00 

від 6 до 18 років 2,5 ПМ = 7952,00 

3,5 ПМ = 9915,50 

від 18 до 23 років 2,5 ПМ = 6710,00 

3,5 ПМ = 9394,00 

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 

прожитковий мінімум на одну 

особу в розрахунку на місяць, 

максимальний розмір 

 

2 589 

 

Допомога малозабезпеченим  

сім’ям 

         Статтею 9 Закону встановлено, що у 2023 році рівень забезпечення 

прожиткового мінімуму 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 — 45 відсотків; 

для дітей: 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму; для осіб, які 

втратили працездатність, та осіб, які втратили працездатність з інвалідністю — 100 

відсотків. 

          З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для 

призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2023 році становитимуть: 

 

 

з січня 

45 % ПМ для працездатних 

осіб) 

1 207,80 

для осіб, які втратили 

працездатність, та осіб з 

інвалідністю (100%) 

2 093 

130% для дітей віком: 

до 6 років 2 953,60 

від 6 до 18 років 3 682,90 

від 18 до 23 років (за умови 

навчання) 

3 498,20 

 

 

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю на 2023 рік 

 

з січня 

особам з інвалідністю з 

дитинства І групи підгрупи А 

з надбавкою на догляд  

 

7131,10 



Особам з інвалідністю з 

дитинства І групи підгрупи Б 

з надбавкою на догляд  

 

4186,00 

особам з інвалідністю з 

дитинства ІІ групи 

одиноким з надбавкою на 

догляд (75% ПМ для осіб, які 

втратили працездатність) 

2 093 

 

3244,15 

особам з інвалідністю з 

дитинства ІІІ групи 

одиноким з надбавкою на 

догляд (75% ПМ для осіб, які 

втратили працездатність) 

2 093 

 

2825,55 

на дітей з інвалідністю віком 

до 18 років 

2 093 

на дітей з інвалідністю 

підгрупи А віком до 6 років з 

надбавкою на догляд  

 

6009,10 

на дітей з інвалідністю віком 

до 6 років з надбавкою на 

догляд 

 

2 601,10 

на дітей з інвалідністю 

підгрупи А віком від 6 до 18 

років з надбавкою на догляд  

 

7 131,10 

на дітей з інвалідністю віком 

від 6 до 18 років з надбавкою 

на догляд 

 

2 881,60 



на дітей з інвалідністю віком 

до 18 років, захворювання 

яких пов’язане з 

Чорнобильською 

катастрофою 

 

 

2 197,65 

на дітей з інвалідністю 

підгрупи А, захворювання 

яких пов’язане з 

Чорнобильською 

катастрофою, віком до 6 

років з надбавкою на догляд 

 

 

6741,65 

на дітей з інвалідністю, 

захворювання яких 

пов’язане з Чорнобильською 

катастрофою, віком до 6 

років з надбавкою на догляд 

 

 

3333,65 

на дітей з інвалідністю 

підгрупи А, захворювання 

яких пов’язане з 

Чорнобильською 

катастрофою, віком від 6 до 

18 років з надбавкою на 

догляд 

 

 

7863,65 

на дітей з інвалідністю, 

захворювання яких 

пов’язане з Чорнобильською 

катастрофою, віком від 6 до 

18 років з надбавкою на 

догляд 

 

 

3614,15 

 


