
 

 

 
Суми допомоги та надбавок з 01.01.2022 

Від 01.01.2022 р. Захід Міністерства праці та соціальних справ Словацької республіки №494/2021 
Збірки законів "Про коригування розмірів матеріально-потребуваної допомоги, до яких 
враховуються суми матеріально-потребуваних допомоги та внесків", передбачених Законом 
№417/2013 Збірки законів "Про допомогу в разі матеріальної потреби та про внесення змін до 
деяких законів" (далі – Закон) вносяться такі зміни: 

Допомога при матеріальній потребі відповідно до §10 абз. 2 Закону з 01.01.2022 передбачено в 
розмірі: 

 68,80 євро на місяць для фізичної особи, 
 130,90 євро на місяць для людини з дитиною або до чотирьох дітей, 
 119,60 євро на місяць для пари без дітей, 
 179 євро на місяць для пари з дитиною або до чотирьох дітей, 
 191,20 євро на місяць для людини з більш ніж чотирма дітьми, 
 241,30 євро на місяць для пари з більш ніж чотирма дітьми. 

Суми надбавки на надання матеріальної допомоги з 01.01.2022 року складають: 

Захисна надбавка відповідно до §11 абз. 2 надається в розмірі: 

 70,40 євро на місяць у разі члена домогосподарства відповідно до §7 абз. 2а-2с, 2f-2h закону 
- це фізична особа, яка з об'єктивних причин (в основному через вік, стан здоров'я) не може 
забезпечити або збільшити дохід своєю роботою: особа досягла пенсійного віку, є інвалідом 
через зниження здатності працювати більш ніж на 70%, є батьком-одинаком, який особисто, 
весь день і належним чином доглядає за дитиною до 31 тижня життя, доглядає за фізичною 
особою інвалідом, яка залежить від догляду, бере участь в програмах ресоціалізації у формі 
проживання, в рамках яких не може забезпечити дохід за рахунок власної роботи, вона є 
одержувачем дострокової пенсії по старості; 

 38,70 євро на місяць, якщо член домогосподарства вказаний в §7 абз. 2е та 2j закону, тобто 
це фізична особа, яка є вагітною жінкою з початку восьмого тижня до передбачуваної дати 
пологів, визначеної лікарем, або фізична особа, яка має несприятливий стан здоров'я та 
тимчасово непрацездатна через хворобу або травму або перебуває на карантині більше 30 
днів; 

 15,10 євро на місяць у разі члена домогосподарства, який є вагітною жінкою з початку 
четвертого місяця вагітності або батьком дитини, який здійснює особистий, повний робочий 
день та належний догляд за дитиною віком до одного року. 

 Захисна надбавка відповідно до §12 абз. 2 закону надається в розмірі: 

 140,80 євро на місяць для члена домогосподарства з доходом від роботи на утриманні не 
менше мінімальної місячної заробітної плати; 

 70,40 євро на місяць у разі члена домогосподарства, який перебуває у реєстрі осіб, які 
шукають роботу, та виконує дії з активації, зазначені в абз. 3b-3d Закону; 

Допомога на дитину-утриманця відповідно до §13 абз. 2 закону передбачено в розмірі 19,30 євро 
на місяць. 

Житлова допомога відповідно до §14 абз. 2 надається у розмірі: 

 59,40 євро на місяць для домогосподарства, що складається з одного члена, 



 

 

 94,80 євро на місяць у випадку домогосподарства з кількома членами домогосподарства 
або у разі оренди кількома орендарями. 

 


