
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИОЇ  ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ 

 

1. Перелік категорій одержувачів 

допомоги 

Громадянам України;  іноземцям та особам без громадянства, які постійно 

проживають в Україні, а також особам, що набули статусу біженця і мають право на 

державну допомогу на умовах,  передбачених Законом України "Про державну   

допомогу   сім'ям   з   дітьми",  іншими  законами  або міжнародними договорами  

України,  згода  на  обов'язковість  яких надана Верховною Радою України.  

2. Перелік допомог 1. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; 

2. Допомога при народженні дитини; 

3. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 

4. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 

5. Допомога на дітей одиноким матерям; 

6. Допомога при усиновленні дитини.  

3. Склад і послідовність дій для 

призначення допомоги   

 

3.1. Послідовність дій заявника: 

 

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

захисту населення. 

Заповнення  та надання заяви, декларації про доходи сім’ї (при необхідності).  

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. Вичерпний перелік підстав для 

відмови в призначенні допомоги 

-          позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; 

-          відмови отримувача допомоги від виховання дитини; 



-          нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги 

належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини; 

-          відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав; 

-          тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання; 

-          припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень; 

-          перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням 

суду; 

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

-          смерті дитини; 

-          смерті отримувача допомоги. 

6. Інше. 

Перелік нормативно-правових 

актів  

Закон  України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»  від 21 листопада 1992 р.  

№ 2811-ХІІ ( зі змінами та доповненнями) ;  

Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений  

постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1751 ( зі змінами та 

доповненнями). 
 


