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Оновлення прожиткового мінімуму 2020: 
перерахуйте виплати 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оновлення прожиткового мінімуму 2020: перерахуйте виплати 
 

З 1 липня зросте розмір прожиткового мінімуму. Від нього залежить багато 

соціальних виплат 

 

         Розмір прожиткового мінімуму 2020  

 

       Яким буде прожитковий мінімум протягом 2020 року?  Ми навели у таблиці 

загальний розмір, а також розміри для конкретних соціальних і демографічних груп 

населення: діти до 6 років; діти від 6 до 18 років; працездатне населення; особи, що 

втратили працездатність.  

 

                                    Прожитковий мінімум 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прожитковий мінімум для працездатних осіб 2020 року, наведений у таблиці, є 

офіційним показником. 2197 грн — саме такий розмір встановив Мінфін з 1 липня 

2020 року з огляду на можливості держбюджету. 

 

 

  Показник                                           Період 

01.01-

30.06.2020 

01.07-30.11.2020 01.12.-31.12.2020 

Прожитковий 

мінімум на одну 

особу в розрахунку 

на місяць, у т. ч. для: 

 2027 2118 2189 

дітей віком до 6 

років 

1779 1859 1921 

дітей віком 6-18 

років 

2218 2318 2395 

працездатних осіб 2102 2197 2270 

осіб, які втратили 

працездатність 

1638 1712 1769 



Як новий прожитковий мінімум із 1 липня 2020 року вплине на окремі 

виплати  
 

      Бухгалтери мають враховувати новий розмір прожиткового мінімуму, зокрема, 

під час проведення індексації, оподаткування заробітку, утримання аліментів тощо. 

Розглянемо, як зміняться ці показники. 

 

 

Індексація зарплати  

 

         Індексація заробітної плати нараховується в межах прожиткового мінімуму 

(абз. 2 п. 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, 

затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078). Із підвищенням розміру 

цього показника, відповідно, збільшиться і сума індексації, позаяк зарплату 

індексуватимуть у межах прожиткового мінімуму в розмірі 2197 грн.  

 

       Підвищення розміру прожиткового мінімуму не означає підвищення посадових 

окладів працівників. Адже мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) 

встановлюють у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум 2020 року для 

працездатних осіб станом на 1 січня (ст. 6 Закону України «Про оплату праці» від 

24.03.1995 № 108/95-ВР).  

 

Одноразова адресна грошова допомога випускникам із числа дітей-сиріт  

 
          Заклади освіти зобов’язані виплачувати випускникам із числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування за умови їх працевлаштування, 

одноразову грошову допомогу в розмірі шести прожиткових мінімумів. Так 

встановлює стаття 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» від 13.01.2005 № 2342-ІV. Розмір цієї допомоги з липня 2020 року 

становитиме 13 182  грн (2197 грн × 6). 

 

 Допомога по безробіттю  

 

        Ще одним показником, на який впливає новий прожитковий мінімум 2020 року, 

є максимальна сума допомоги по безробіттю. Її розмір не може перевищувати 

чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб  — 8788 грн 

(2197 грн × 4) (абз. 2 ч. 5 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-ІІІ). 

 

 Аліменти  

 

       Розмір аліментів, що визначили у твердій сумі, не може бути меншим ніж 50% 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ч. 2 ст. 182 Сімейного 

кодексу України). Тож мінімальна сума аліментів з липня 2020 року становитиме:  



 

 на дитину віком до шести років — 929,5 грн (1859 грн × 50%);  

 на дитину віком від 6 до 18 років — 1159 грн (2318 грн × 50%). 

 

Виплати одиноким матерям 

 

      Новий прожитковий мінімум 2020 року вплине також на розмір допомоги на 

дітей одиноким матерям. Адже її визначають як різницю між прожитковим 

мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом 

сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців (ст. 18-3 Закону України 

«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ).  

 

Пенсія  

 

       Підвищений розмір прожиткового мінімуму 2020 року спричинить збільшення 

мінімального розміру пенсії. Адже останній дорівнює прожитковому мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність (абз. 1 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-ІV).  

 

Тож мінімальна пенсія за віком із 1 липня становитиме 1712 грн. 

 

 Пенсія по втраті годувальника  

 

       Така пенсія встановлюється в залежності від розміру прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність: на одну дитину померлого годувальника – 

50%, на двох та  більше – 100%, що розподіляються між ними рівними частинами (ч. 

1 ст. 37 Закону ―Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування‖ від 

09.07.2003 р. № 1058). Таким чином, з 1 липня вона становитиме на одну дитину 856 

грн, на двох та більше дітей – 1712 грн.  

 

Виплати, розмір яких не зміниться 

 

        Із 1 липня 2020 року лишаються без змін: 

- мінімальна заробітна плата; 

-  посадові оклади за ЄТС;  

- ЄСВ;  

- податкова соціальна пільга (вона обчислюється з прожиткового мінімуму, але 

станом за 1 січня);  

- одноразова адресна грошова допомога випускникам вишів, що здобули освіту за 

напрямами  педагогічного або медичного профілів. 

 

Підготувала завідувач відділу соціально-економічного захисту працівників 

Подгорець В.В. тел.  0676544235 


