Допомога при народженні дитини
1.
2.

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

Один з батьків дитини, опікун, який постійно проживає
разом з дитиною.
1. Заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно
проживає дитина.
2. Копія свідоцтва про
пред’явленням оригіналу).

народження

дитини

(з

3. Копія рішення про встановлення опіки (подають
лише опікуни).
3.

Порядок та спосіб
подання документів

4. Реквізити банківського рахунку.
Звернення до районного управління соціального
захисту населення за зареєстрованим або фактичним
місцем проживання з відповідними документами
особисто, або в електронній формі (з використанням
засобів телекомунікаційних систем, через офіційний
веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним
інформаційні системи органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, зокрема з використанням
електронного цифрового підпису).
У разі надходження надісланої заяви без електронного
цифрового
підпису
громадянина,
допомога
призначається лише після підписання у місячний строк
зазначеної заяви.
Рішення управління про надання чи відмову у наданні
послуги приймається протягом 10 днів з дня прийняття
заяви та всіх необхідних документів.
У разі подання заяви в електронній формі з
використанням електронного цифрового підпису про
призначення допомоги при народженні дитини така
допомога призначається не пізніше ніж наступного
робочого дня після отримання заяви органом
соціального захисту населення.

4.

Строк надання послуги

5.

Результат надання послуги 1. Розпорядження про призначення допомоги.
2. Перерахування коштів здійснюється через УДППЗ
«Укрпошта» або уповноважені банки
Повідомлення про призначення чи відмову в
Способи та місце
призначенні допомоги видається особисто або
отримання відповіді
надсилається заявникові.
(результату)
Перелік підстав для відмови 1. Народження мертвої дитини.
2. Позбавлення отримувача допомоги батьківських
у наданні послуги
прав.
3. Відмови отримувача допомоги від виховання
дитини.
4. Нецільове використання коштів і незабезпечення
отримувачем
допомоги
належних
умов
для
повноцінного утримання та виховання дитини.
5. Відібрання дитини в отримувача допомоги без
позбавлення батьківських прав.
6. Тимчасове влаштування дитини на повне державне
утримання, крім дітей, які народилися під час

6.

7.

8.

Акти законодавства, що
регулюють порядок та умови
надання послуги

перебування матері в слідчому ізоляторі або установі
виконання покарань за умови перебування дитини
разом з матір’ю.
7. Припинення опіки або звільнення опікуна від його
повноважень щодо конкретної дитини.
8. Перебування отримувача допомоги у місцях
позбавлення волі за рішенням суду.
9. Усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої
батьківського піклування або дитини, батьки якої дали
згоду на її усиновлення;.
10. Смерть дитини.
11. Смерть отримувача допомоги.
12. Звернення за допомогою пізніше дванадцяти
календарних місяців після народження дитини.
13. Ненадання всіх необхідних документів.
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»

