
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу  та прийомних сім’ях за 

принципом «гроші ходять за дитиною» 
 

1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 
 батьки-вихователі 

 прийомні батьки 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання послуги, а також 

вимоги до них 

1. Заява. 
2. Рішення Запорізької міської ради про влаштування 

дитини до дитячого будинку сімейного типу або 

прийомної сім'ї. 

3. Документи, що підтверджують статус дитини. 

4. Довідка органу державної виконавчої служби про 

розмір аліментів. 

5. Довідка з місця навчання про розмір стипендії. 

6. Довідка з місця навчання про те, що дитина не 

перебуває на повному державному утриманні. 

7. Копія виписки із акта огляду медико-соціальної 

експертної комісії або медичного висновку лікарсько- 

консультативної комісії лікувально-профілактичного 

закладу про дитину-інваліда. 

8. Реквізити банківського рахунку. 

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

Документи подаються батьками-вихователями і одним 

з прийомних батьків особисто до управління 

соціального захисту населення за зареєстрованим 

місцем проживання. 

4. Строк надання послуги Рішення управління про надання чи відмову у наданні 

послуги приймається протягом 10 днів з дня прийняття 
заяви та всіх необхідних документів. 

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

2. Перерахування коштів 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. 

7. Перелік підстав для відмови 

у наданні послуги 

1. Відмова отримувача допомоги від виховання дитини. 
2. Влаштування дитини на повне державне утримання. 

3. Відібрання дитини в отримувача допомоги. 

4. Смерть дитини. 

5. Смерть отримувача допомоги. 
6. Досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, за 

денною формою у вищих навчальних закладах I-IV 

рівня акредитації та професійно-технічних навчальних 

закладах - до 23 років або до закінчення відповідних 

навчальних закладів. 

7. 7.Відсутність всіх необхідних документі 



 
 

8. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання послуги 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 
№ 81 «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 

за принципом «гроші ходять за дитиною» 

Спільний наказ Міністерства 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» 

 


