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Основні соціальні показники і мінімуми на 2021р. 

Показники Розміри, грн.   

  1 січня   1 липня    1 грудня  

Прожитковий мінімум:  

на одну особу в розрахунку на місяць ЗУ «Про 

Державний 

бюджет на 

2021 рік» 

від 15.12.2020 

№ 1082-IX 

2189  2294  2393  

дітей віком до 6 років 1921  2013 2100 

дітей віком від 6 до 18 років 2395 2510 2618 

працездатних осіб 2270 2379 2481 

осіб, які втратили працездатність 1769  1854 1934 

Мінімальна зарплата:  

у місячному розмірі 6000 6000 6500 

у погодинному розмірі 36,11 36,11 39,12 

Мінімальний страховий внесок 

з ЄСВ 

22% мін. з/пл 1320 1320 1430 

Максимальна база для нарахування 

ЄСВ 

15 мін. з/пл 90 000 90 000 97 500 

Максимальний розмір допомоги по 

безробіттю 

4 ПМ для 

працездатних 

9080,00 9516, 00  9924,00 

Мінімальний розмір допомоги по 

безробіттю 
(п. правління ФСС від 08.04.2020  № 217) 

  

1000,00 

 

Розміри пенсій,  надбавок, підвищень та інших виплат, які встановлюються до 

пенсій  
 

 У % до ПМ для 

непрацездатних 

осіб 

 1 січня   1 липня    1 грудня  

Максимальний розмір пенсії за віком 
 

10 ПМ 17 690,00 18 540,00 19 340,00 

Мінімальний розмір пенсії за віком:  

непрацюючим, за наявності стажу 30р. у 

жінок, 35р. – у чоловіків (відповідно 20 і 

25 для пенсій призначених до 1.10.2011р.) 

100%  1769,00  1854,00 1934,00 

особам, які досягли 65 років та мають 

відповідний страховий стаж 

40% мін. з/пл 2400,00 

 

2600,00 

Мінімальний розмір пенсійної 

виплати: 

 

особам, які мають  страховий стаж 30 

років жінки, 35 – чоловіки 

(п. КМУ від 01.04.2020 №251) 

 2100,00 з 1 березня 2021р. - 2200 р. 

 

особам, які мають стаж 20 років – жінки, 

25 - чоловіки  та яким виповнилося 75 

років до досягнення 80 річного віку 

(п. КМУ від 16.09.2020 №849) 

 - з 1 жовтня 2021 р. 

2500,00 

 

особам, які мають стаж 20 років – жінки, 

25 - чоловіки  та досягли 80 річного віку 

(п. КМУ від 01.04.2020 №251, п. КМУ від 

16.09.2020 №849 ) 

 2600,00 

 

2600,00 2600,00 
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Мінімальний розмір пенсії особам з 

інвалідністю 

(п. КМУ від 26.03.2008 №265) 

 1769,00  1854,00 1934,00 

Щомісячна компенсаційна виплата, за 

наявності  стажу 20 років – у жінок, 25 – 

у чоловіків: 
(п. КМУ від 01.04.2020 №251, п. КМУ від 

16.09.2020 № 849) 

 

особам, яким виповнилося 80 років і 

більше та у яких пенсія з доплатами, 

надбавками, підвищеннями не досягає 

розміру середньої заробітної плати в 

Україні, з якої сплачено страхові внески 

та яка враховується для обчислення пенсії 

за 2020 рік  у межах зазначеного розміру  

10 340,35грн.  

до 500,00 

 

особам, яким виповнилося 75 років до 

досягнення 80 - річного віку та у яких 

пенсія з доплатами, надбавками, 

підвищеннями не досягає розміру 

середньої заробітної плати в Україні, з 

якої сплачено страхові внески та яка 

враховується для обчислення пенсії за 

2020 рік  у межах зазначеного розміру* 

10 340,35грн. - з 1 жовтня 2021р.  

до 400,00 

Мінімальний розмір пенсійної  виплати 

у разі втрати годувальника: 

(п. КМУ від 26.03.2008 №265) 

 

на 1-го утриманця 100%  1769,00  1854,00 1934,00 

на 2-х 120%  2122,80 2224,80 2320,80 

на 3-х і більше 150%  2653,50 2781,00 2901,00 

Мінімальний розмір пенсійної виплати 

у разі втрати годувальника з числа 

військовослужбовців згідно ЗУ «Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб» 

200%  3538,00 3708,00 3868,00 

Мінімальний розмір пенсії шахтарів 300%   5307,00 5562,00 5802,00 

Доплата до пенсії у зв’язку з втратою 

годувальника,  на кожного 

непрацездатного члена сім'ї 

шахтаря, смерть якого настала 

внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або профзахворювання, 
якщо особа має необхідний стаж (20/25, 30/35 

років) для призначення пенсії в мін. розмірі 

надбавка призначається понад розмір мін. пенсії, 

якщо стажу менше вказаного надбавка може бути 

складовою мін. пенсії 

100%  

 

 

 

1769,00  1854,00 1934,00 

Мінімальні пенсійні  виплати особам з 

інвалідністю  внаслідок аварії на 

ЧАЄС: 
(п. КМУ від 23.11.2011 р. № 1210) 

 

учасникам ліквідації аварії:  

І групи 285 % 5041,65 5283,90 5511,90 

ІІ групи 255 % 4510,95 4727,70 4931,70 
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ІІІ групи 225 % 3980,25 4171,50 4351,50 

іншим інвалідам ЧАЄС:  

Інвалідам І групи 150% 2653,50 2781,00 2901,00 

Інвалідам ІІ групи 125% 2211,25 2317,50 2417,50 

Інвалідам ІІІ групи 110% 1945,90 2039,40 2127,40 

Дітям-інвалідам 100% 1769,00 1854,00 1934,00 

Щомісячна додаткова пенсія 

постраждалим від аварії на ЧАЄС: 
(п. КМУ від 23.11.2011 р. № 1210) 

 

особам, учасникам ліквідації аварії, що 

належать до категорії 1: 

 

I групи  474,5 

II групи  379,6 

III групи  284,7 

для інших осіб з інвалідністю:   

I групи  341,64 

II групи  227,76 

III групи  170,82 

особам, що належать до категорії 2  170,82 

особам, що належать до категорії 3  113,88 

особам, що належать до категорії 4  56,94 

дітям з інвалідністю та хворим на 

променеву хворобу 

 170,82  

щомісячна компенсація сім’ям за втрату 

годувальника (на кожного 

непрацездатного члена сім’ї) 

 113,88 

Мінімальні пенсійні  виплати особам з 

інвалідністю внаслідок війни та 

учасникам бойових дій: 
(п. КМУ від 28.17.2010 р. № 656) 

 

І групи, Інвалідам ІІ і ІІІ груп із числа 

учасників бойових дій у період Другої 

світової війни, та яким виповнилося 85 

років і більше 

650% 11 498,50 12 051,00 12 571,00 

ІІ групи 525% 9287,25 9733,50 10 153,50 

ІІІ групи 360% 6368,40 6674,40 6962,40 

учасникам бойових дій, учасникам 

Революції Гідності 

165% 2918,85 3059,1 3191,10 

Пенсія за особливі заслуги перед 

Україною: 

 

1) Героям України, особам, нагородженим 

орденом Героїв Небесної Сотні, Героям 

Радянського Союзу, Героям Соціалістичної 

Праці, особам, нагородженим орденом 

Леніна, орденом Слави трьох ступенів, 

орденом Трудової Слави трьох ступенів, 

чотирма і більше медалями "За відвагу", 

чотирма і більше орденами України та 

колишнього СРСР, повним кавалерам ордена 

"За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР", особам, відзначеним почесним 

званням України, СРСР та УРСР "народний"; 

від 35 до 

40%  

 

від 619,15  

до 707,60 

від 648,90 

до 741,60 

від 676,90 

до 773,60 
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2) ветеранам війни, нагородженим за 

бойові дії орденом, медаллю "За відвагу" або 

медаллю Ушакова, незалежно від часу 

нагородження; 

3) видатним спортсменам - переможцям 

Олімпійських та Паралімпійських ігор, 

Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і 

рекордсменам світу та Європи; 

4) космонавтам, які здійснили політ у космос, 

членам льотно-випробувальних екіпажів 

літаків; 

5) народним депутатам України, 

депутатам СРСР та УРСР, членам КМУ та 

Уряду УРСР; 

від 25 до 

35%  

 

від 442,25 

до 619,15 

від 463,50 

до 648,90  

від 483,50 

до 676,90 

6) особам, відзначеним почесним званням 

України, колишніх Союзу РСР та 

Української РСР "заслужений", державними 

преміями України, колишніх СРСР та УРСР, 

нагородженим одним із орденів України або 

колишнього СРСР, Почесною грамотою 

Президії Верховної Ради УРСР або Грамотою 

Президії Верховної Ради УРСР, а також 

особам, яким до 1 січня 1992 року було 

встановлено персональні пенсії союзного чи 

республіканського значення; 

7) депутатам - всього чотирьох і більше 

скликань Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських рад, районних, 

районних у містах, міських рад міст 

обласного значення в Україні та  УРСР 

від 20 до 

25% 

від 353,80 

до 442,25 

від 370,80 

до 463,50 

від 386,80 

до 483,50 

8) матерям, які народили п’ятеро і більше 

дітей та виховали їх до шестирічного віку 
від 35 до 40 

%  

від 619,15  

до 707,60 

від 648,90 

до 741,60 

від 676,90 

до 773,60 

Надбавки до пенсії:  
особам, які мають статус Почесного 

донора України,* 

*якщо особа має необхідний стаж (20/25, 

30/35 років) для призначення пенсії в мін. 

розмірі надбавка призначається понад розмір 

мін. пенсії, якщо менше - надбавка може бути 

складовою мін. пенсії  

10% 176,90  185,40 193,40 

особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною 
70% 1238,30 1297,80 1353,80 

непрацюючим пенсіонерам, які мають на 

своєму утриманні дітей до 18 років 

(п. КМУ від 16.07.2008 №654) 

  

150,00 на кожну дитину 
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особам з інвалідністю I групи, одиноким 

особам з інвалідністю II групи, які 

потребують постійного стороннього догляду 

або досягли пенсійного віку,   одиноким 

особам з інвалідністю  III  групи, які  

досягли пенсійного віку, одиноким 

одержувачам  пенсій за віком та за вислугу 

років, які потребують постійного 

стороннього догляду, та які отримують 

пенсію (крім  осіб,  які  отримують державну 

соціальну допомогу на догляд відповідно до 

ЗУ  "Про  державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю") (п. КМУ від 

16.07.2008 №654) 

 50,00 

Інші доплати, компенсації, підвищення  

Підвищення до пенсії дітям війни* 
*Якщо особа має необхідний стаж (20/25, 

30/35 років) для призначення пенсії в мін. 

розмірі надбавка призначається понад розмір 

мін. пенсії, якщо менше - надбавка може бути 

складовою мін. пенсії  

(п. КМУ від 28.12.2011 №1381 із змінами) 

 66,43 66,43 66,43 

Підвищення особам з інвалідністю 

внаслідок війни відповідно до ЗУ «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»: 

 

1 групи, учасникам бойових дій, яким 

виповнилося 85 років і більше  

50% 884,50 927,00 967,00 

2 групи 40%  707,60 741,60 773,60 

3 групи 30%  530,70  556,20 580,20 

іншим учасникам бойових дій 25%  442,25 463,50 483,50 

учасникам війни, нагородженим 

орденами і медалями 
(п. КМУ від 23.04.2012 №327) 

20%  353,80 370,80 386,80 

іншим учасникам війни 
(п. КМУ від 23.04.2012 №327) 

15%  265,35 278,10 290,10 

Жертвам нацистських переслідувань 

(особам з інвалідністю): 

 

 

1 групи 50% 884,50 927,00 967,00 

2 групи 40% 707,60 741,60 773,60 

3 групи 30% 530,70  556,20 580,20 

Державна соціальна допомога 

Державна соціальна допомога особам, 

які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю відповідно до ЗУ 

«Про державну соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з  

інвалідністю»: 

 

особам з інвалідністю I групи, жінкам, 

яким присвоєно звання "Мати-героїня", 

на 1-ну дитину померлого годувальника  

100% 1769,00 1854,00 1934,00 

на 2-х дітей  120% 2122,80 2224,80 2320,80 

на 3-х і більше дітей  150% 2653,50 2781,00 2901,00 
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особам з інвалідністю II групи  80%  1415,20 1483,20 1547,20 

особам з інвалідністю III групи  60%  1061,40 1112,40 1160,4 

особам, які досягли 65 – річного віку, віку 

встановленого  ст. 1 цього Закону  

30%  530,70 556,20 580,20 

Допомога при народженні дитини 41 280  (10 320,00 – одноразово, решта по 860,00 

щомісяця) 

 

Правова інспекція праці 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15#n12

