
 

 

Розміри державних допомог у 2022 році 

     

2 грудня 2021 року Верховною Радою України прийнято Закон України №1928-IX 

«Про Державний бюджет України на 2022 рік» (далі Закон №1928-ІХ) 

статтею 7 Закону №1928-ІХ установлено, 

 

у 2022 році 

 

 1 січня 1 липня 1 грудня 

прожитковий мінімум на одну 

особу в розрахунку на місяць у 

розмірі 

 

2393 гривні 

 

2508 гривень 

 

2589 гривень 

 

для основних соціальних і демографічних груп населення 

 

дітей віком до 6 років: 

 

2100 гривень 2201 гривня 2272 гривні; 

дітей віком від 6 до 18 років 

 

2618 гривень 2744 гривні, 2833 гривні, 

працездатних осіб 

 

2481 гривні 2600 гривень 2684 гривні 

осіб, які втратили працездатність 

 

1934 гривні 2027 гривень 2093 гривні 

 

 

Розміри деяких видів державної  допомоги  у 2022 році  становитимуть: 

 1 січня 1 липня 1 грудня 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологах 

 620,25 650,0 671,0 

Допомога при народженні( усиновленні) дитини 

одноразова виплата 10320,0 грн. 

 

щомісячні виплати протягом 36 

місяців 
860,0 грн. 

 

Допомога на дітей одиноким матерям 

На дітей   віком  :  

до 6 років                  максимальний 

 2100,0 2201,0 2272,0 

від 6 до 18 років максимальний 

 2618,0 2744,0 2833,0 

від 18 до 23 років максимальний 

 2481,0 2600,0 2684,0 

Допомога на дітей , над якими встановлено опіку чи піклування 

На дітей   віком  : максимальний 

до 6 років               

    

5205,0 5502,5 5880,0 

до 6 років  ( для дітей з 

інвалідністю)               

7350,0 7703,50 7952,0 



 

 

від 6 до 18 років 

 

6545,0 6860,0 7082,5 

від 6 до 18 років( для дітей з 

інвалідністю)               

 

9163,0 9604,0 9915,5 

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною 

до 6 років 4200,0  

 

4402,0 4544,0 

від 6 до 18 років   5236,0  

 

5488,0 5666,0 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів 

На дітей   віком  : максимальний 

до 6 років 

 

1050,0 1100,5 1136,0 

від 6 до 18 років 

 

1309,0 1372,0 1416,5 

Щомісячна грошова допомога особі,  яка проживає разом з особою з інвалідністю 

І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 

 

прожитковий мінімум на одну 

особу в розрахунку на місяць 

2393,0 2508,0 2589,0 

 

 

 

Одночасно зазначаємо, що статтею 9 Закону №1928-ІХ установлено, що рівні 

забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям  у 2022 році становитимуть: 

 

 

категорія з січня з липня з грудня 

для працездатних осіб 1116,45 

 

1170,0 1207,8 

Для осіб, які втратили 

працездатність та осіб 

з інвалідністю 

1934,0 2027,0 2093,0 

Для дітей віком:  

до 6 років 2730,0 2861,3 2953,6 

від 6 до 18 років 3403,04 3567,2 3682,9 

від 18 до 23 років( за 

умови навчання) 

3225,3 3380,0 3489,2 

 

Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради 


