
Показник Розмір Значення 2020 

Єдиний податок 1 група 
10% прожиткового мінімуму 

працездатної особи 

210,20 грн 

(=2102×0,1) 

Поріг на 
отримання податкової 

соціальної пільги 

Розраховується як прожитковий 
мінімум на 1 січня помножений на 
1,4 та заокруглений до найближчих 

10 грн 

2940 грн 

(2102×1,4 = 2942,8 ≈ 2940 грн) 

Податкова соціальна 
пільга (базова) 

Це величина, яка використовується 
при розрахунку ПДФО. Базова 

податкова соціальна пільга = 0,5 
прожиткового мінімуму на 1 січня 

1051 грн 

(=2102×0,5) 

Індексація зарплати 

Зарплата індексується в межах 
прожиткового мінімуму 

працездатної особи 

Індексація в межах 2102 грн з 
1 січня; 2197 грн з 1 липня; 

2270 грн – з 1 грудня. 

Допомога на дітей, над 
якими встановлено опіку 

чи піклування 

Дорівнює двом прожитковим 
мінімумам на дитину відповідного 

віку 

У січні 2020 року це буде на 
дитину від 6 до 18 років 4436 

грн; на дитину до 6 років – 
3558 грн. 

Допомога одиноким 
матерям 

Виплачується різниця між 100% 
прожиткового мінімуму на дитину 

відповідного віку та 
середньомісячним сукупним 

доходом сім’ї в розрахунку на 
одного члена сім’ї 

У січні 2020 максимальний 
розмір такої допомоги буде на 
дитину від 6 до 18 років у січні 
2020 р. 2218 грн; на дитину до 

6 років – 1626 грн і так далі 

Поріг оподаткування 
пенсій 

10 прожиткових мінімумів (при 
перевищенні порогу 

оподатковується сума 
перевищення) 

21020 грн 

(=2102×10) 

Розмір нецільової 
благодійної допомоги від 

благодійника, яка підлягає 
декларуванню 

Декларуються суми, що 
перевищують величину в пп. 
169.4.1 ПКУ (= прожитковий 

мінімум ×1,4) 

2940 грн 

Сума боргу по цивільно-
правовим договорам, яка 

підлягає декларуванню 
50 % прожиткового мінімуму 1051 грн 

Гарантований 
розмір аліментів (використ

овується при сплаті 
аліментів державою) 

50 % прожиткового мінімуму для 
дитини відповідного віку 

На 1 січня 2020 р. буде 889,50 
грн для дитини до 6 років та 

1109 грн для дитини від 6 до 
18 років 

Рекомендований розмір 
аліментів (мінімальний 

розмір аліментів) 

100 % прожиткового мінімуму для 
дитини відповідного віку 

На 1 січня 2020 р. буде 1779 
грн для дитини до 6 років та 

2218 грн для дитини від 6 до 
18 років 

Пенсія по втраті 
годувальника 

Розмір прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність: 

на одну дитину померлого 
годувальника – 100%, на двох – 
120%, на трьох і більше – 150%. 

На 1 січня 2020 р. буде на 
одну дитину 1638 грн, на двох 
дітей – 1965,60 грн, на трьох 

дітей – 2457 грн 

 

https://www.golovbukh.ua/article/7414-podatkova-sotsalna-plga-2019
https://www.golovbukh.ua/article/7414-podatkova-sotsalna-plga-2019
https://www.golovbukh.ua/article/7280-ndeksatsya-zarplati-2019
https://www.golovbukh.ua/article/7387-almenti-po-novomu-zmni-z-serpnya-2018-roku

