Міністерство юстиції України
Третій одеський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 1

Доброславське бюро правової допомоги
смт. Доброслав, вул. Центральна, 75
тел. (04855) 9-16-16

Допомога на дітей одиноким матерям:
розмір виплат та порядок оформлення

З рекомендацій Ви дізнаєтесь:
- хто має право на допомогу на дітей;
- куди звертатися за даною допомогою;
- перелік
необхідних
документів
для
отримання вказаної допомоги;
- строк
протягом
якого
виплачується
допомога;
- умови припинення та зупинення виплати
допомоги;
- розмір допомоги на дитину одинокій
матері.

смт. Доброслав
2017

Поняття «одинока матір» на законодавчому
рівні не визначено, проте відповідно до п. 9
постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду
судами
трудових
спорів»
№
9
від
06.11.1992 р. одинокою матір’ю вважають жінку,
яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про
народження дитини якої відсутній запис про батька
дитини або запис про батька зроблено у
встановленому порядку за вказівкою матері; вдову;
іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама.
Відповідно до ст.18-1 Закону України «Про
державну допомогу сім’ям з дітьми» право на
допомогу на дітей мають:
—
одинокі матері (які не перебувають у
шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про
народження
дитини
або
документі
про
народження дитини, виданому компетентними
органами іноземної держави, за умови його
легалізації в установленому законодавством
порядку (рішенні про усиновлення дитини),
відсутній запис про батька (матір) або запис про
батька (матір) проведено в установленому порядку
органом державної реєстрації актів цивільного
стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача)
дитини;
—
мати (батько) дітей у разі смерті одного з
батьків, які не одержують на них пенсію в разі
втрати годувальника або соціальну пенсію.
Водночас, якщо одинока мати, одинокий
усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з
батьків зареєстрували шлюб, за ними зберігається
право на отримання допомоги на дітей, які
народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо
такі діти не були усиновлені чоловіком
(дружиною).
Звертатися за призначенням даної допомоги
необхідно до органів соціального захисту
населення (УСЗН, совбес) за місцем реєстрації
отримувача допомоги.

Допомога може бути призначена за місцем
фактичного проживання за умови подання довідки
про неодержання зазначеної допомоги в органі
соціального захисту населення за місцем
реєстрації.
ВАЖЛИВО! Допомога на дітей одиноким
матерям призначається незалежно від одержання
на дітей інших видів допомоги.
Перелік
документів
необхідних
для
отримання вперше допомоги на дітей:
1) заява про призначення допомоги, що
складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) витяг з Державного реєстру актів цивільного
стану громадян про державну реєстрацію
народження дитини, виданий відділом державної
реєстрації актів цивільного стану, або довідка про
народження,
видана
виконавчим
органом
сільської, селищної, міської (крім міст обласного
значення) рад, із зазначенням підстави внесення
відомостей про батька дитини до актового запису
про народження дитини відповідно до абзацу
першого частини першої статті 135 Сімейного
кодексу України, або документ про народження,
виданий
компетентним
органом
іноземної
держави, в якому відсутні відомості про батька, за
умови
його
легалізації
в
установленому
законодавством порядку;
3) копія свідоцтва про народження дитини;
4) довідка про реєстрацію місця проживання
матері та дитини. У разі неможливості одержати
таку довідку допомога призначається на підставі
висновку про початкову оцінку потреб дитини та
сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, із зазначенням факту проживання
дитини з матір’ю. Якщо дитина навчається за
межами населеного пункту, в якому проживає
мати, і не перебуває на повному державному
утриманні, подається довідка про реєстрацію місця

проживання матері та довідка про реєстрацію
місця проживання або місця перебування
(навчання) дитини.
5) декларацію про доходи та майновий стан
осіб, що звернулися за призначенням усіх видів
соціальної допомоги (заповнюється на підставі
довідок про доходи кожного члена сім’ї)
6) довідки про доходи на кожного члена сім’ї.
Мати (батько) дітей у разі смерті одного з
батьків, які не одержують на них пенсію в разі
втрати годувальника або соціальну пенсію,
подають копію свідоцтва про смерть одного з
подружжя та довідку про те, що вони не
одержують на дітей зазначені пенсії.
Допомога на дітей одиноким матерям
призначається з місяця, в якому було подано заяву
з усіма необхідними документами, та виплачується
щомісяця по місяць досягнення дитиною 18річного віку (якщо діти навчаються за денною
формою у загальноосвітніх, професійно-технічних
та вищих навчальних закладах I — IV рівня
акредитації, — до закінчення такими дітьми
навчальних закладів, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років) включно.
Кожні шість місяців допомога підлягає
перегляду у відповідності до сукупних доходів
родини за минулі шість місяців. Для перегляду
необхідно звернутися до УСЗН та подати
декларація про доходи та майновий стан осіб, що
звернулися за призначенням усіх видів соціальної
допомоги (заповнюється на підставі довідок про
доходи кожного члена сім’ї).
Виплата цієї допомоги припиняється у разі:
— позбавлення
отримувача
допомоги
батьківських прав;
— позбавлення волі отримувача допомоги за
вироком суду;

— скасування рішення про усиновлення дитини
або визнання його недійсним;
— реєстрації дитиною шлюбу до досягнення
нею 18-річного віку;
— надання
неповнолітній
особі
повної
цивільної дієздатності у випадках, передбачених
законом;
— смерті дитини;
— смерті отримувача допомоги.
Виплата допомоги на дітей одиноким матерям
зупиняється у разі:
— тимчасового влаштування дитини на повне
державне утримання;
— відібрання дитини в отримувача допомоги
без позбавлення батьківських прав;
— тимчасового працевлаштування дитини.
Виплата
допомоги
припиняється
або
зупиняється на підставі поданих обґрунтованих
пропозицій органу опіки та піклування чи
державного соціального інспектора органу праці та
соціального захисту населення з місяця, що настає
за місяцем, в якому виникли зазначені обставини,
за рішенням органу, який призначив допомогу.
ВАЖЛИВО! Законом не передбачено
відмови у призначенні допомоги на дітей
одиноким матерям у разі, коли працездатні
члени сім’ї не працюють, не навчаються, не
здійснюють догляд!
Допомога на дітей надається у розмірі, що
дорівнює різниці між 100 % прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку та
середньомісячним сукупним доходом сім’ї в
розрахунку на одну особу за попередні шість
місяців.
До складу сім’ї особи, що звертається за
призначенням зазначеної допомоги, включаються

чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні
діти віком до 18 років, а також діти віком до 23
років, які навчаються за денною формою у вищих
навчальних закладах I — IV рівня акредитації та
професійно-технічних навчальних закладах і не
мають власних сімей незалежно від місця
проживання або реєстрації; неодружені повнолітні
діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи
або інвалідами I групи і проживають разом з
батьками; непрацездатні батьки чоловіка та
дружини, які проживають разом з ними і
перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю
власних доходів; жінка та чоловік, які проживають
однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають
спільних дітей.
Допомога надається, у випадку якщо є
різниця між середньомісячним доходом сім’ї та
прожитковим мінімумом для дитини, тобто по
суті допомога залежить від доході родини за
шість місяців перед зверненням до УСЗН.
Прожитковий мінімум на дитину
Категорія дітей
01.05.2017 01.12.2017
Діти віком до 6-ти років 1426 грн.
1492 грн.
Діти віком від 6 до 18 1777 грн.
1860 грн.
років
Діти віком від 18 років 1684 грн.
1762 грн.
до 23 років

За детальною інформацією звертайтеся до
Доброславського бюро правової допомоги,
яке розташоване за адресою:
смт. Доброслав, вул. Центральна, 75,
або за телефоном: (04855) 9-16-16

