
 
 

 
 

          

                                                          
                                           

 
 
 
 

 

A. ПІЛЬГА НА ДИТИНУ 
➢ Що таке пільга на дитину (PnD)? 

Це допомога з державної системи соціальної підтримки, яка призначена для сімей з дітьми на 
утриманні та для малозабезпечених сімей. Кожні три місяці сім'я документально підтверджує 
розмір доходу сім'ї (січень-березень, квітень-червень, липень-вересень, жовтень-грудень). 
Допомога виплачується Центром зайнятості (Úřad práce (ÚP)). 
 

➢ Що таке державна соціальна підтримка (státní sociální podpora)? 
Державна соціальна підтримка – це система державних виплат переважно сім’ям, які мають 
дітей на утриманні. Допомога призначена для осіб, які проживають в ЧР. Умовою є постійне 
проживання в Чехії (для громадян ЄС 3 місяці, для негромадян ЄС – 365 днів). Державна 
соціальна підтримка включає в себе пільги на дитину, допомогу по догляду за дитиною, житлову 
надбавку, матеріальну допомогу після пологів, допомогу на поховання. Допомога не 
виплачується за кордоном. 
 

➢ Хто є дитиною на утриманні? 
Дитина, яка перебуває на утриманні – неповнолітня дитина віком до 18 років або дитина віком 
до 26 років, яка перебуває на навчанні для майбутньої професії, тобто є студентом денної форми 
навчання.  
 

➢ Як довго оплачується пільга на дитину і в якому розмірі? 
Допомога на дитину виплачується до досягнення дитиною повноліття або до покращення 
матеріального становища сім’ї. 
 
Розмір виплати: 
o для дитини до 6 років = 630 крон/місяць 
o для дитини 6–15 років = 770 крон/місяць 
o для дитини 15–26 років* = 880 крон/місяць 
Див. більше – орієнтовний калькулятор – kalkulačka. 
 
* У випадку, якщо сім’я має право на допомогу у підвищеному розмірі (працевлаштування, 
пенсія, лікарняний, безробіття), то остаточна сума завжди на 500 крон вища. 
 
Кожні 3 місяці докладається документальне підтвердження розміру доходу сім'ї. 
 

➢ Хто має право на пільгу на дитину (přídavek na dítě)?  
Право на отримання допомоги мають сім'ї з дітьми на утриманні, а також, якщо сім'я має низькі 
доходи (у розмірі до 3,4 прожиткових мінімумів). Якщо сім'я має право на допомогу у 
підвищеному розмірі (працевлаштування, пенсія, хвороба, безробіття), то остаточна сума завжди 
на 500 крон вища.  
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Особи з країн, які не є членами ЄС, повинні мати дійсне місце проживання в Чехії більше 1 року. 
Громадяни ЄС повинні мати центр життєвих інтересів (адресу, місце роботи) в Чехії та бути 
зареєстрованими за місцем проживання.  
 

➢ Що означає мати дійсний дозвіл на проживання (platný pobyt)? 
Особа має дійсну довгострокову візу (dlouhodobé vízum), карту довгострокового перебування 
(dlouhodobý pobyt) або робочу картку (zaměstnaneckou kartu), картку про тимчасове (přechodný) 
чи постійне проживання (trvalý pobyt). 
 

➢ Що означає мати центр життєвих інтересів (mít těžiště zájmů)? 
Особа має місце проживання, роботу, сім'ю та лікаря в Чеській Республіці. Вони сплачують тут 
страхові внески, житло, рахунки та податки, відправляють своїх дітей до садочку/школи. 
 

➢ Що вважається вирішальним доходом (rozhodného příjmu)? 
До вирішального доходу включається дохід внаслідок трудової діяльності у розмірі не менше 
розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи: 
o Дохід самозайнятих осіб, 
o Дохід з страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, 
o Дохід з виплат за пенсійним страхуванням, 
o Дохід з допомоги по безробіттю та допомоги по перекваліфікації, 
o Дохід з допомоги по догляду за особою віком до 18 років, 

або 
o Дохід з допомоги по догляду за дитиною, якщо вона видається після того, як була вибрана 

грошова допомога при народженні дитини.  
 
➢ Де я можу подати заяву на отримання пільги на дитину? 

Я можу подати заяву до Центру зайнятості (залежно від місця проживання) особисто, або за 
допомогою державної електронної скрині (datová schránka). Або я можу подати заявку online. 
Для цього необхідно заповнити форму заявки на отримання допомоги на дитину (Žádost o 
přídavek na dítě), а також форму довідки про щоквартальний дохід (Doklad o výši čtvrtletního 
příjmu).  
Звертаємо Вашу увагу, що для іноземців (особливо громадян ЄС) онлайн-форма зазвичай не 
працює і Вам необхідно прийти особисто. 
 

➢ Що таке державна електронна скриня (datová schránka)? 
Державна електронна скриня – це електронний інструмент комунікації з органами влади, який є 
обов'язковим для самозайнятих осіб/фізичних осіб-підприємців, а з 2023 року – для всіх 
самозайнятих осіб. За допомогою державної електронної скрині можна подавати заяви та 
спілкуватися з органами влади. Більше інформації та відеоматеріалів про державну електронну 
скриню можна знайти тут – zde. 
 

➢ Що робити у випадку, якщо я не відповідаю вимогам отримання пільг на дитину? 
Ви можете податись на отримання пільг на дитину при умові, якщо Вам не виплатили допомогу 
за попередні 3 місяці або як тільки ви відповідатимете умовам, що дають право на отримання 
пільг на дитину. 
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B. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ПІСЛЯ ПОЛОГІВ  

➢ Що таке матеріальна допомога після пологів (porodné)? 
Допомога після пологів є одноразовою державною соціальною допомогою. Вона призначена 
для сімей з першою або другою дитиною та низьким рівнем доходу. Чистий дохід повинен бути 
менше 2,7 прожиткового мінімуму для сім'ї. Допомога після пологів становить 13 000 крон на 
першу дитину і 10 000 крон на другу дитину. На неї можна претендувати при умові, якщо Вам не 
виплатили допомогу за попередній рік і за умови постійного проживання в Чехії (3 місяці для 
громадян ЄС, 365 днів для громадян країн, які не є членами ЄС). 
 
 
 

C. ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ 

➢ Що таке допомога на поховання (pohřebné)? 
Це одноразова державна соціальна допомога особі, яка здійснила поховання дитини, що 
перебувала на її утриманні, або одному з батьків дитини, яка перебувала на їх утриманні. Розмір 
допомоги на поховання становить 5000 чеських крон, при цьому дохід не має значення. На неї 
можна претендувати один рік у випадку, якщо ви її ще не отримали, а умовою є постійне 
проживання в Чехії (3 місяці для громадян ЄС, 365 днів для громадян країн, що не є членами ЄС). 
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Ці матеріали підготовлені в рамках програми "Сімейна політика 2022" за підтримки  
Мерії Праги. 
 
 

                                   
 
 
Створено Центром Інтеграції Іноземців у 2022 році. 
Обсяг відео-семінарів дійсний до 31 грудня 2022 року. 
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З цим та іншими  
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