
Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних 

сім’ях 
1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 
 Надається одному з батьків дитини, які постійно 

проживають разом з дитиною 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання послуги, 

а також вимоги до них 

1. Паспорт або в разі його відсутності інший документ, що 

може засвідчувати особу; 

2. Документ про присвоєння реєстраційного номера 

облікової картки платника податків; 

3. Копії свідоцтва про народження всіх дітей (з 

пред’явленням оригіналу); 

4. Заява про перерахування коштів із 

зазначенням рахунка в установі банку; 

5. Копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з 

пред’явленням оригіналу); 

6. Копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з 

пред’явленням оригіналу); 

7. Реквізити банківського рахунку. 

3. Порядок та спосіб 

подання документів 

Документи подаються до управління соціального захисту 

населення за місцем отримання 

одержувачем допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях 

4. Строк надання послуги Рішення про призначення/відмови у призначенні допомоги на 

дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях приймається 

протягом десяти робочих днів з 

дня подачі документів 

5. Результат надання 

послуги 

Призначення допомоги на дітей, які виховуються у 
багатодітних сім’ях або вмотивована відмова. 

6. Способи та місце 

отримання відповіді 

(результату) 

Повідомлення про призначення допомоги на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім’ях видається в управлінні 

соціального захисту населення за місцем отримання допомоги 

особисто при пред'явленні паспорта або інших документів, що 

підтверджують 
особу, під підпис у журналі видачі повідомлень. 

7. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

послуги 

1. Позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; 

2. Відмова отримувача допомоги від виховання дитини; 

3. Нецільове використання коштів і незабезпечення створення 

отримувачем допомоги належних умов 
для повноцінного утримання та виховання дитини; 
4. Відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення 

батьківських прав; 

5. Тимчасове влаштування дитини на повне державне 

утримання; 

6. Перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення 

волі за рішенням суду; 

7. Втрата статусу багатодітної сім’ї; 

8. Смерть дитини; 

9.Смерть отримувача допомоги. 

8. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання послуги 
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