Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості
утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
1.

Перелік категорій
одержувачів послуги

2.

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

Один з батьків, який утримує дитину у разі, якщо:
рішення суду про стягнення аліментів з одного з
батьків не виконується у зв'язку з ухиленням від
сплати аліментів або відсутністю у боржника
коштів та іншого майна, на які за законом може
бути звернено стягнення;
стосовно
одного
з
батьків
здійснюється
кримінальне провадження або він перебуває на
примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі,
якого
визнано
в
установленому
порядку
недієздатним, а також перебуває на строковій
військовій службі;
місце проживання (перебування) одного з батьків не
встановлено.
1. Заява.
2. Копія свідоцтва про народження дитини.
3. Декларація про доходи та майновий стан осіб, що
звернулися за призначенням усіх видів соціальної
допомоги (заповнюється на підставі довідок про
доходи кожного члена сім’ї) у якій зазначається
інформація про склад сім’ї. Якщо заявник вже отримує
державну допомогу, відомості про її розмір
враховуються
органом
соціального
захисту
населення без необхідності її декларування.
4. Рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з
одного з батьків аліментів на дитину.
5. Довідка державної виконавчої служби, що
підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків
протягом шести місяців, що передують місяцю
звернення.
6. Довідка відповідної установи про здійснення
стосовно одного з батьків кримінального провадження
або про його перебування на примусовому лікуванні, у
місцях позбавлення волі,
визнання його в
установленому порядку недієздатним, а також
перебування на строковій військовій службі.
7. Повідомлення органу внутрішніх справ про те, що
місце проживання (перебування) одного з батьків
дитини не встановлено.
У разі неможливості одержання довідки про наявність і
розмір аліментів від органів державної виконавчої
служби, розташованих на тимчасово окупованій
території України
та в
районі проведення
антитерористичної операції, тимчасова допомога
призначається на підставі письмової заяви одного з
батьків про одержання (неодержання) аліментів.
8. Реквізити банківського рахунку.

3.

Порядок та спосіб подання
документів

5.

Строк надання послуги

6.

Результат надання послуги

7.

Способи та місце отримання
відповіді (результату)

8.

Перелік підстав для відмови
у наданні послуги

9.

Акти законодавства, що
регулюють порядок та умови
надання послуги

Звернення до районного управління соціального
захисту населення за зареєстрованим або фактичним
місцем проживання (перебування) 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. Встановлення місця проживання (перебування)
особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за
рішенням суду.
2. Виявлення обставин, що свідчать про можливість
одного з батьків утримувати свою дитину.
3. Досягнення дитиною 18-річного віку.
4. Виконання в повному обсязі зобов'язань одного з
батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне
місце проживання за кордон.
5. Влаштування дитини до відповідної установи
(закладу) на повне державне утримання.
6. Скасування або визнання усиновлення недійсним.
7. Усиновлення дитини (чоловіком матері або
дружиною батька).
8. Відмови від стягнення аліментів.
9. Добровільного виконання рішення суду особою,
зобов'язаною сплачувати аліменти; скасування в
установленому законодавством порядку рішення суду
щодо стягнення аліментів.
10. Смерть дитини, якій була призначена тимчасова
допомога.
11. Смерть одного з батьків, зобов'язаного сплачувати
аліменти, або визнання його в установленому порядку
безвісти відсутнім чи оголошення померлим.
12. Позбавлення в установленому порядку одного з
батьків, який утримує дитину, батьківських прав.
13. Відібрання дитини від одного з батьків, який
утримує дитину, без позбавлення батьківських прав.
14. Встановлення над дитиною опіки чи піклування.
Сплати аліментів одним з батьків.
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006
№189 «Про затвердження Порядку призначення і
виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки
яких ухиляються від сплати аліментів, не мають
можливості утримувати дитину або місце проживання
їх невідоме»

