В новому році допомога від держави зростатиме тільки двічі - 1 січня та 1 грудня

	2013-го, а це закладено у бюджеті держави, прожитковий мінімум підвищуватимуть лише двічі з 1 січня та 1 грудня. Відповідно, тільки двічі на рік зростатимуть соціальні виплати. На одну особу розрахунку на місяць його визначено в розмірі: з 1 січня – 1108 гривень, з 1 грудня  - 1218 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 894 гривні, з 1 грудня – 949 гривень.
	Враховуючи зазначене, 2013-го розміри деяких видів державної допомоги, а саме допомогу у зв'язку вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога з догляду дитини до досягнення нею трирічного віку, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щомісячна грошова допомога осіб, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, змінюватимуться у січні та грудні 2013 року і становитимуть (див. Таблицю 1).

	Аби сім'я мала право на призначення державної соціальної допомоги як мало забезпечена, що її для цього потрібно?


	- 2013 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні спів відношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей 75 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 2013-го може бути більшим ніж 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму сім'ї.
	З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям становитимуть із січня 2013року: для працездатних осіб – 240,87 грн.; для дітей віком до 6 років – 729 грн.; від 6 до 18 років – 907,50 грн.; від 18 до 23 (за умови навчання) – 806,25 грн.
	З грудня 2013 року: для працездатних осіб – 255,78грн.; для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 949,00 грн.; для дітей віком до 6 років – 774,00 грн.; від 6 до 18 років – 964,50грн.; від 18 до 23 років (за умови навчання) – 913,50 грн.
	При цьому хочу зазначити, що допомогу, призначено малозабезпеченій сім'ї на шість місяців, наприклад, з листопада по квітень 2013 року, перераховують у січні з урахуванням нових критеріїв і нових стандартів. Перерахунок проводять автоматично без звернення уповноваженим сім'ї.
	- Як зміниться розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам 2013-го?

	- Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам" визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей – інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги  у відсотках прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам 2013 року будуть розраховувати з урахуванням норм вищезазначеного закону та за статтею 7 Закону України "Про державний бюджет на 2013 рік" з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 року №265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян". Він становитиме (див. Таблицю 2).

Таблиця 1
Види державної допомоги
з січня
з грудня
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
286,75
304,50
Допомога при народженні дитини

на першу дитину 
на другу дитину
на третю і кожну наступну дитину
29 160
58 320
116 640
30 960
61 920
123 840
одноразова виплата:
9720
10 320
щомісячна виплата:        на першу дитину 
                                          на другу дитину
                                          на третю і наступну
810
1012,50
1485
860
1075
1576,67
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
мінімальний
130,00
максимальний
1147-1218
Допомога на дітей одиноким матерям
на дітей віком:
до 6 років


від 6 до 18 років




від 18 до 23 років

мінімальний
291,60-309,60
максимальний
486,00-516,00
мінімальний
363,00-385,80
максимальний
605,00-643,00
мінімальний
344,10-365,40
максимальний
573,50-609.00
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
на дітей віком:
до 6 років
від 6 до 18 років
максимальний
1944-2064
2420-2572
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
на дітей віком:
до 6 років
від 6 до 18 років
максимальний
291.60-309,60
363,00-385,80
Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
на дітей віком:
до 6 років
від 6 до 18 років
від 18 до 23 років
максимальний
1944-2064
2420-2572
2294-2436
Щомісячна грошова допомога осіб, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
1147
1218

Таблиця 2
Державна соціальна допомога
3 січня
3 грудня
інвалідам дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд
1564,50
1660,75
інвалідам дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд
1341,00
1423,50
інвалідам з дитинства II групи, одиноким інвалідам з дитинства II групи, які за висновком медико – соціальної експертної комісії, потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 
894
949
інвалідам з дитинства III групи, одиноким інвалідам з дитинства III групи, які за висновком медико – соціальної експертної комісії, потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд
894
949
на дітей - інвалідів
894
949
на дітей – інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд
1111,80

1180,30
на дітей – інвалідів від 6 до 18 років, з надбавкою на догляд
1230,80
1307,30
на дітей – інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою
938,70
996,45
на дітей – інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років, з надбавкою на догляд
1424,70
1512,45
на дітей – інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років, з надбавкою на догляд
1543,70
1639,45

	Примітка: відповідно до ч.2 ст. 6 Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні” розмір  державних  пенсій,  стипендій,  всіх  передбачених чинним  законодавством  видів  державної  матеріальної    допомоги громадянам, які одержали статус особи,  що  працює,  проживає  або навчається на території населеного  пункту,  якому  надано  статус гірського, збільшується на 20 відсотків. 
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