Допомога на дітей одиноким матерям
1.

2.

Перелік категорій
одержувачів послуги

Вичерпний перелік
документів, необхідних для
отримання послуги, а також
вимоги до них

1. Одинокі матері (які не перебувають у шлюбі),
одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про
народження дитини або документі про народження
дитини, виданому компетентними органами іноземної
держави, за умови його легалізації в установленому
законодавством порядку (рішенні про усиновлення
дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис
про батька (матір) проведено в установленому порядку
органом державної реєстрації актів цивільного стану за
вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.
2. Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків,
яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати
годувальника, соціальну пенсію або державну
соціальну допомогу дитині померлого годувальника,
передбачену Законом України "Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю".
Водночас, якщо одинока мати, одинокий усиновлювач,
мати (батько) у разі смерті одного з батьків
зареєстрували шлюб, за ними зберігається право на
отримання допомоги на дітей, які народилися чи були
усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були
усиновлені чоловіком (дружиною).
1. Заява.
2. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про державну реєстрацію народження
дитини, виданий відділом державної реєстрації актів
цивільного стану, або довідка про народження, видана
виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім
міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави
внесення відомостей про батька дитини до актового
запису про народження дитини відповідно до абзацу
першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу
України, або документ про народження, виданий
компетентним органом іноземної держави, в якому
відсутні відомості про батька, за умови його легалізації
в установленому законодавством порядку.
3. Копія свідоцтва про народження дитини.
4. Довідка про реєстрацію місця проживання матері та
дитини. У разі неможливості одержати таку довідку
допомога призначається на підставі висновку про
початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із
зазначенням факту проживання дитини з матір’ю.
Якщо дитина навчається за межами населеного пункту,
в якому проживає мати, і не перебуває на повному
державному утриманні, подається довідка про
реєстрацію місця проживання матері та довідка про
реєстрацію місця проживання або місця перебування
(навчання) дитини.

2

4. Усиновлювачі
усиновлення.

подають

копію

рішення

про

5. Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків,
які не одержують на них пенсію в разі втрати
годувальника, соціальну пенсію або державну
соціальну допомогу дитині померлого годувальника,
передбачену Законом України "Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю", подають копію
свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку
про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії
та державну соціальну допомогу; якщо діти
навчаються за денною формою у закладах загальної
середньої, професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої та вищої освіти, довідки з навчального
закладу.
Декларація
про
доходи
та
майновий
стан
(заповнюється на підставі довідок про доходи кожного
члена сім’ї).
3.

Порядок та спосіб подання
документів

4.

Строк надання послуги

5.

Результат надання послуги

6.

Способи та місце отримання
відповіді (результату)

7.

Перелік підстав для відмови
у наданні послуги

5.Реквізити банківського рахунку.
Звернення до районного управління соціального
захисту населення за зареєстрованим або фактичним
місцем проживання з відповідними документами
особисто.
Рішення управління про надання чи відмову у наданні
послуги приймається протягом 10 днів з дня прийняття
заяви та всіх необхідних документів.
1. Розпорядження про призначення допомоги.
2. Перерахування коштів через УДППЗ «Укрпошта»
або уповноважені банки.
Повідомлення про призначення чи відмову в
призначенні допомоги видається особисто або
надсилається заявникові.
1. Позбавлення отримувача допомоги батьківських
прав.
2. Позбавлення волі отримувача допомоги за вироком
суду.
3. Скасування рішення про усиновлення дитини або
визнання його недійсним.
4. Реєстрація дитиною шлюбу до досягнення нею 18річного віку.
5. Надання неповнолітній особі повної цивільної
дієздатності у випадках, передбачених законом.
6. Смерть дитини.
7. Смерть отримувача допомоги.
8. Тимчасове влаштування дитини на повне державне
утримання.
9. Відібрання дитини в отримувача допомоги без
позбавлення батьківських прав.
10. Тимчасове працевлаштування дитини.
Відсутність всіх необхідних документів.
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8.

Акти законодавства, що
регулюють порядок та умови
надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми»
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001
№1751 «Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»
Спільний наказ Міністерства праці та соціальної
політики України, Міністерства економіки та з питань
Європейської інтеграції України, Міністерства фінансів
України, Державного комітету статистики України,
Державного комітету молодіжної політики, спорту і
туризму
України
від
15.11.2001
№ 486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики
обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів
соціальної допомоги»

