Інформація щодо зміни розмірів державної соціальної допомоги
у зв’язку зі зростанням з 01.05.2017 розмірів прожиткового мінімуму.
Як повідомив Шпарага Ю.І., директор Департаменту соціального захисту
населення Харківської обласної державної адміністрації, прожитковий мінімум на
одну особу в розрахунку на місяць з 1 травня 2017 року становитить 1624,00 грн, а
для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 травня – 1426,00 грн.;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 травня – 1777,00 грн;
- працездатних осіб: з 1 травня – 1684,00 грн;
- осіб, які втратили працездатність: з 1 травня – 1312,00 грн.
У зв’язку з підвищенням розмірів прожиткового мінімуму змінюються
розміри деяких видів державної соціальної допомоги.
Отже,
1. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які незастраховані в
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (надається у
розмірі 100% середньомісячного доходу особи (стипендії, зарплати, допомоги з
безробіття тощо) на місяць, але вона не може бути меншою ніж 25% розміру
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи).
З 1 травня 2017 року розмір допомоги становить 421,00 грн (був 400,00 грн.).
2. Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює
різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та
середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні
шість місяців.
З 1 травня 2017 року максимальний розмір становить:
- для дітей віком до 6 років – 1426,00 грн. (був 1355,00 грн.);
- для дітей віком від 6 до 18 років – 1777,00 грн. (був 1689,00 грн.),
- для дітей віком від 18 до 23 років (якщо навчаються у навчальному закладі за
денною формою) – 1684,00 грн. (був 1600,00 грн.) .
3. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування надається у
розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини
відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів,
допомог та пенсій за попередні дванадцять місяців.
З 1 травня 2017 року максимальний розмір становить:
- для дітей віком до 6 років – 2852,00 грн. (був 2710,00 грн.);
- для дітей віком від 6 до 18 років – 3554,00 грн. (був 3378,00 грн.),
4. 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 з
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
З 1 травня 2017 року максимальний розмір становить:
- для дітей віком до 6 років – 713,00 грн. (був 677,50 грн.);
- для дітей віком від 6 до 18 років – 888,50 грн (був 844,50 грн.).
5. Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
З 1 травня 2017 року максимальний розмір допомоги становить:
- на дітей віком до 6 років 2852,00 грн. (був 2710,00 грн.),
- на дітей віком від 6 до 18 років – 3554,00 грн. (був 3378,00 грн.).

6. Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II
групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.
Максимальний розмір виплати з 1 травня 2017 року складає 1624,00 грн. (був
1544,00 грн.)
7. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям надається у
відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і
демографічних груп населення і становить: для працездатних осіб – 21 %, для дітей
– 85%, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100% відповідного
прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не може
бути більший ніж 75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
Таким чином, з 1 травня 2017 року рівень забезпечення прожиткового
мінімуму сім’ї для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям становить:
- для працездатних осіб:– 353,64 грн. (був 336,00 грн.),
- для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів: – 1312,00 грн, (був
1247,00 грн.),
- для дітей віком до 6 років: – 1212,10 грн. (був 1151,75 грн.);
- для дітей віком від 6 до 18 років – 1510,45 грн. (був 1435,65 грн.);
- для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання): – 1431,40 грн. (був
1360,00 грн.).
8. Розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітямінвалідам з 1 травня 2017 року становлять:
- інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд - 2695,40 грн.
- інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

- 1968,00 грн.

- інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІ
групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії
потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд
- 1312,00 грн.
- інвалідам з дитинства ІІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства
ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії
потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд
- 1312,00 грн.
- на дітей-інвалідів
- на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд
- на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд

- 1312,00 грн.
- 2 344,40 грн
- 1631,40 грн.

- на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на - 2695,40 грн.
догляд
- на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

- 1806,90 грн.

- на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською
катастрофою
- 1377,60 грн.
- на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з
Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд
- 2803,60 грн.
- на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською
катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд
- 2090,60 грн.
- на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з
Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на - 3154,60 грн.
догляд
- на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською
катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд
- 2266,10 грн.

