
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 
1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 

Малозабезпечені сім'ї, які постійно проживають на 
території України, мають середньомісячний сукупний 

дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання послуги, а також 

вимоги до них 

1. Заява. 
2. Документ, що посвідчує особу уповноваженого 

представника сім’ї. 

3. Декларація про доходи та майно. 

4. Довідка про наявність та розмір земельної частки 

(паю). 

5. Довідка, видана органом соціального захисту 

населення за місцем реєстрації заявника про те, що він 

не перебуває на обліку як одержувач допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, і не одержує зазначеної 

допомоги (у разі звернення до управління за місцем 

фактичного проживання). 

6. Реквізити банківського рахунку. 

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

Звернення до районного управління соціального 

захисту населення за зареєстрованим або фактичним 

місцем проживання з відповідними документами 

особисто. 

4. Строк надання послуги Рішення про призначення соціальної допомоги або про 

відмову в її наданні приймається протягом 10 

календарних днів з дня прийняття заяви та всіх 

необхідних документів. 

5. Результат надання послуги 1. Розпорядження про призначення допомоги. 

2. Перерахування коштів здійснюється через УДППЗ 
«Укрпошта» або уповноважені банки. 

6. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

Повідомлення про призначення чи відмову в 

призначенні допомоги видається особисто або 

надсилається заявникові. 

У разі прийняття рішення про відмову в наданні 

соціальної допомоги орган соціального захисту 

населення письмово повідомляє про це 

уповноваженого представника сім’ї із зазначенням 

підстав відмови та порядку оскарження рішення. 

7. Перелік підстав для відмови 1. Працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не 
працюють, не служать, не вчаться за денною формою 

навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, 

вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації 

протягом трьох місяців, що передують місяцю 

звернення за призначенням державної соціальної 

допомоги (крім осіб, які в установленому порядку 

визнані безробітними та за інформацією центрів 

зайнятості не порушують законодавство про зайнятість 

щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які 

доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного 

віку або за дітьми, які потребують догляду протягом 

часу, визначеного у медичному висновку лікарсько- 

консультативної комісії, але не більше ніж до 

досягнення ними шестирічного віку; осіб, які 

доглядають за особами з інвалідністю I групи або 

дітьми з інвалідністю віком до 18 років, за особами з 

інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, а  
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 у наданні послуги також за особами, які досягли 80-річного віку; 

фізичних осіб, які надають соціальні послуги). 

2. Під час вибіркового обстеження матеріально- 

побутових умов сім'ї з'ясовано, що малозабезпечена 

сім'я має додаткові джерела для існування, не зазначені 

у декларації про доходи та майно (здача у найм або 

оренду житлового приміщення (будинку) або його 

частини; один чи кілька членів сім'ї працюють без 

оформлення трудових відносин у встановленому 

порядку; можливість отримання доходу від утримання 

худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних 

промислів, використання наявної 

сільськогосподарської техніки, вантажної машини, 

мікроавтобуса тощо). 

3. Особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, 

протягом 12 місяців перед зверненням за наданням 

соціальної допомоги здійснили купівлю земельної 

ділянки, квартири (будинку), автомобіля, 

транспортного засобу (механізму), будівельних 

матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку 

тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, 

ремонту квартири (будинку) або автомобіля, 

транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому 

числі мобільного) зв'язку тощо (крім житлово- 

комунальних послуг, у межах норм споживання та 

медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням 

життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення 

перевищує 10-кратну величину  прожиткового 

мінімуму для сім'ї. 

4. У власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є 

друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа 

житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім'ї та 

додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, чи більше одного 

автомобіля, транспортного засобу (механізму). 

5. У разі відсутності всіх необхідних документів.  

Виплата раніше призначеної соціальної допомоги 

припиняється: 

Якщо сім’єю приховано або навмисно подано 

недостовірні дані про її дохід та майновий стан, що 

вплинули на встановлення права на соціальну 

допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були 

надміру виплачені кошти, - з місяця, в якому виявлено 

порушення. 

У разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання 

обставин, що унеможливлюють виплату соціальної 

допомоги (зокрема, смерть одинокої особи), - з місяця, 

що настає за місяцем, в якому відбулися зміни; 

За заявою уповноваженого представника сім’ї – з 

місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не 

обумовлено заявою. 
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8. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання послуги 

Закон України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 

року № 250 «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям» 

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» 
 

 


