
           

 

 

ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ, ТА ІНВАЛІДАМ 

Відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

інвалідам”  призначають: 

 державні соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам; 

 державна соціальна допомога на догляд. 

Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам має особа, яка: 

досягла віку 63 років і не має права на пенсію відповідно до законодавства або визнана інвалідами. До досягнення 

зазначеного віку, до осіб, які не мають права на пенсію, відносяться жінки 1958 року народження і старше після 

досягнення певного віку; 

не отримують пенсію або соціальні виплати, які призначаються для відшкодування шкоди, завданої ушкодженням 

здоров’я на виробництві, і допомогу, що призначається відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; 

є малозабезпеченими особами; 

є інвалідом I групи, середньомісячний сукупний дохід якого не перевищує 115% прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність. 

https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/501-zakon-ukrainy-1727-iv-vid-18-05-2004-pro-derzhavnu-sotsialnu-dopomohu-osobam-iaki-ne-maiut-prava-na-pensiiu-ta-invalidam
https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/501-zakon-ukrainy-1727-iv-vid-18-05-2004-pro-derzhavnu-sotsialnu-dopomohu-osobam-iaki-ne-maiut-prava-na-pensiiu-ta-invalidam
https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/808-pensiine-zabezpechennia-vidpovidno-do-zakonu-ukrainy-pro-zahalnoobov-iazkove-derzhavne-sotsialne-strakhuvannia-vid-neshchasnoho-vypadku-na-vyrobnytstvi-ta-profesiinoho-zakhvoriuvannia-iaki-sprychynyly-vtratu-pratsezdatnosti
https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/808-pensiine-zabezpechennia-vidpovidno-do-zakonu-ukrainy-pro-zahalnoobov-iazkove-derzhavne-sotsialne-strakhuvannia-vid-neshchasnoho-vypadku-na-vyrobnytstvi-ta-profesiinoho-zakhvoriuvannia-iaki-sprychynyly-vtratu-pratsezdatnosti
https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/511-zakon-ukrainy-vid-16-11-2000-2109-iii-pro-derzhavnu-sotsialnu-dopomohu-invalidam-z-dytynstva-ta-ditiam-invalidam
https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/511-zakon-ukrainy-vid-16-11-2000-2109-iii-pro-derzhavnu-sotsialnu-dopomohu-invalidam-z-dytynstva-ta-ditiam-invalidam


Малозабезпеченими особами, які мають право на державну соціальну допомогу, є ті, особи у кого 

середньомісячний сукупний дохід за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю 

звернення за призначенням допомоги, не перевищує прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили 

працездатність. 

Для визначення права на соціальну допомогу для осіб, які втратили працездатність, застосовується прожитковий 

мінімум, для осіб які втратили працездатність, встановлений на дату звернення по допомогу законом про 

Державний бюджет на відповідний рік. 

Соціальна допомога встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність, у такому розмірі: 

 100 відсотків – інвалідам I групи, жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня”; 

 80 відсотків – інвалідам II групи; 

 60 відсотків – інвалідам III групи; 

 50 відсотків – священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менш як десяти років до 

введення в дію Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” займали виборні або за призначенням 

посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно з законодавством України, 

за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, 

які підтверджують факт такої роботи; 

 30 відсотків – чоловікам, які досягли віку 63 років, жінкам – 58 років. 

Важливо зазначити про те, що у разі збільшення прожиткового мінімуму перерахунок соціальної допомоги 

здійснюється з дати, з якої встановлений новий розмір прожиткового мінімуму. 

Призначення і виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам 

здійснюються згідно Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, що не мають права 

на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, 



Для призначення соціальної допомоги особи повинні подати до органу праці та соціального захисту населення за 

місцем проживання (перебування) такі документи: 

 Заяву за формою, затвердженою наказом Мінпраці, за пред’явлення паспорта, трудової книжки та 

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб; 

 Декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена родини) за 

останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, 

за формою, 

 Копію рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною); 

 Копію посвідчення біженця або тимчасового посвідчення на постійне проживання; 

 Довідку про склад родини, видану уповноваженим органом за місцем проживання, зокрема органом 

місцевого самоврядування. 

У разі смерті одержувача державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 

інвалідам, особам які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної суми 

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, встановленому на день смерті 

одержувача цієї допомоги. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 

2021 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону з 
урахуванням норм Закону України від 03.10.2017 № 2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення пенсій» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 «Деякі 
питання пенсійного забезпечення громадян» (зі змінами): 

Державна соціальна допомога з січня з липня з грудня 

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з 
надбавкою на догляд 

4 830,80 5 062,80 5 280,80 

Особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з 
надбавкою на догляд 

3 538,00 3 708,0 3 868,00 

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи 1 769,00 1 854,00 1 934,00 



одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які 

за висновком медико-соціальної експертної комісії 
потребують постійного стороннього догляду з надбавкою 
на догляд 

2 741,95 2 873,70 2 997,70 

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи 1 769,00 1 854,00 1 934,00 

одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, 

які за висновком медико-соціальної експертної комісії 

потребують постійного стороннього догляду з надбавкою 
на догляд 

2 388,15 2 502,90 2 610,90 

на дітей з інвалідністю віком до 18 років 1 769,00 1 854,00 1 934,00 

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з 
надбавкою на догляд 

4 119,80 4 317,30 4 503,80 

на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на 
догляд 

2 198,80 2 304,30 2 403,80 

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років 
з надбавкою на догляд 

4 830,80 5 062,80 5 280,80 

на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з 
надбавкою на догляд 

2 435,80 2 552,80 2 662,80 

на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання 
яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою 

1 857,45 1 946,70 2 030,70 

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких 
пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 
років з надбавкою на догляд  

4 738,95 4 966,20 5 180,70 



на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з 

Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з 
надбавкою на догляд  

2 817,95 2 953,20 3 080,70 

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких 

пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 
18 років з надбавкою на догляд 

5 449,95 5 711,70 5 957,70 

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з 

Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з 
надбавкою на догляд 

3 054,95 3 201,70 3 339,70 
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