
Призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

 

1. Перелік категорій одержувачів 

допомоги 

право на виплату допомоги по догляду  за  дитиною  до досягнення нею трирічного 

віку має один з батьків  дитини,  усиновлювач,  опікун,  дідусь,  бабуся або інший 

родич, який фактично здійснює догляд за дитиною. 

2. Перелік документів, необхідних 

для отримання допомоги 

1. Заява.  

2. оригінал та копія свідоцтва про народження дитини; 

3. оригінал та копія свідоцтва про шлюб ; 

4. копія  трудової  книжки  заявника, який здійснює догляд  за  дитиною - для 

непрацюючих;  

5. копія,  або витяг з наказу  роботодавця  про надання  відпустки; 

6. копія   свідоцтва   про   державну  реєстрацію  фізичної особи-підприємця   -   

для  осіб,   що  провадять  підприємницьку діяльність; 

7. довідка  про  те,  що  виплата допомоги по безробіттю або матеріальної  

допомоги  по  безробіттю  не  проводиться   -   для непрацюючих  осіб,  які 

перебувають на обліку в центрі зайнятості; 

8. оригінали та копії паспортів батьків дитини ; 

9. оригінали та копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; 

10. інші документи, необхідні для призначення допомоги, виходячи з конкретних 

обставин сім’ї.  

3. Перелік документів на допомогу 

по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку 

(по доходам): 

1. Заява.  

2. Декларація про доходи та майно, що заповнюється на підставі довідок про 

доходи працездатних членів сім’ї. 

3. Довідки про наявність і розміри земельних ділянок (паю) – при необхідності. 

4. Оригінал та копії свідоцтв про народження дітей.  

5. Довідки з місця навчання дітей. 

6. Оригінал та копія свідоцтво про шлюб. 

7. Оригінал та копія паспортів дорослих членів сім’ї (стор. 1,2,прописка). 

8. Оригінали та копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів дорослих 



членів сім’ї. 

9. Довідка  з житлової організації про склад сім'ї за формою № 3, або № 204. 

10. інші документи, необхідні для призначення допомоги, виходячи з конкретних 

обставин сім’ї.  

3.1. Послідовність дій заявника: 

 

Запис на прийом, або безпосереднє звернення до Управління праці та соціального 

захисту населення. 

Заповнення  та надання заяви.  

Надання  необхідних  документів. 

3.2 Послідовність дій Управління: Прийом та перевірка документів відділом прийому громадян Управління праці та 

соціального захисту населення. 

Реєстрація  в журналі реєстрації заяв. 

Формування особової справи. 

Призначення допомоги та розрахунок розміру допомоги 

Передача справи в паперовому та електронному вигляді до Київського міського 

центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для контролю за 

призначенням та виплатою допомог. 

4. Розрахунок розміру по догляду за 

дитиною до досягнення нею 

трирічного віку з урахуванням 

доходів сім’ї: 

 

Приклад: Сім’я складається з чотирьох осіб: жінка, чоловік та їх двоє дітей ( 6 

років та 2 роки). Жінка здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку і отримує у мінімальному розмірі допомогу у щомісячному розмірі 130 гривень, 

чоловік працює, отримує заробітну плату 800 гривень. 

1.Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні 6 місяців в 

розрахунку на одну особу: 

( 800 грн. Х 6 міс.) : 6 міс. : 4 особи = 200,0 гривень. 

2. Визначаємо розмір допомоги для сім’ї: 

1004.0 грн.( прожитковий мінімум на дитину  до 6 років з 01.12.2011р.) – 200,0 

грн. = 804 гривні. 

Отже, сім’я щомісячно впродовж шести місяців буде отримувати: 804 гривні. 

5. Вичерпний перелік підстав для 

відмови в призначенні допомоги 

1. позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; 

2. відмови отримувача допомоги від виховання дитини; 



3. нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги 

належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини; 

4. відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав; 

5. тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання; 

6. припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень; 

7. перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду; 

8. усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; 

9. смерті дитини; 

10. смерті отримувача допомоги. 

11. виникнення інших обставин;  

12. у  разі,  коли  особа,  що  отримує  в  органі  праці   та соціального  захисту  

населення  допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку:  

13. звернулася до    центру    зайнятості    за    сприянням    у працевлаштуванні  - 

з дня призначення їй допомоги по безробіттю чи матеріальної допомоги по 

безробіттю.  Центр зайнятості  повідомляє орган  праці  та  соціального  захисту 

населення про те,  що такій особі призначено допомогу по безробіттю чи матеріальну 

допомогу по безробіттю,  або  що строк виплати хоча б однієї із зазначених двох 

видів допомоги закінчився;  

14. виявила бажання працювати - з дня  працевлаштування  (початку виконання 

трудових обов'язків).  

6 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ   У ВИПАДКУ ДОСТРОКОВОГО ВИХОДУ НА РОБОТУ, ОТРИМУВАЧ 

ДОПОМОГИ ЗОБОВЯЗАНИЙ ПОВІДОМИТИ ПРО ЦЕ УПРАВЛІННЯ, 

НАДАВШИ ЗАВІРЕНУ КОПІЮ ВІДПОВІДНОГО НАКАЗУ ПО 

ПІДПРИЄМСТВУ 
 


