ДОПОМОГА
ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ –
становить в розмірі 41280грн:
Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному
розмірі прожиткового мінімуму 10320грн, решта суми:
на дитину виплачується протягом наступних 36 місяців рівними
частинами по 860грн.
Допомога при народженні дитини призначається в управлінні
соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного
проживання особи, яка претендує на державну допомогу.

Перелік документів:
1.Копія свідоцтва про народження дитини,
2.Заява одного з батьків(опікуна), з яким постійно проживає
дитина, що складається у довільній формі, із зазначенням даних для
реєстрації місця проживання дитини.

Всі документи необхідно подати протягом 12 місяців з дня
народження дитини.
Підставами для припинення виплати
допомоги при народженні можуть бути:
- передача дитини на повне державне утримання,
- позбавлення батьківських прав,
- відмова отримувача від виховання дитини,
- нецільове використання коштів та незабезпечення належних умов для
виховання та утримання дитини,
- перебування отримувача допомоги в місцях позбавлення волі,
- настання інших обставин.

Розміри допомоги при народженні дитини у 2015році
2014 р.

з січня
2014р
(грн)

з 01
липня
2014р
(грн)

допомога при народженні
дитини (грн.)
на 1 дитину
на 2 дитину
на 3 і кожну наступну дитину
одноразова виплата:
щомісячна виплата (грн.):
на 1 дитину
на 2дитину
на 3 і кожну наступну дитину

30960
61920
123840
10320
860
1075
1576,67

41280
10320
860

Протягом
36 місяців

ДОПОМОГА ПО ВАГІТНОСТІ
ТА ПОЛОГАХ –
виплачується у розмірі 25% прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб за весь період відпустки (126 днів, а у разі ускладнених
пологів або народження двох чи більше дітей – 140 днів).

Розмір допомоги у місяць:

з 01.01.2015 р. – 304,50 грн.,
з 01.12.2015 р. – 344,50 грн.
Право на державну допомогу мають вагітні жінки (у тому числі
неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового
державного соціального страхування.
Основним документом для призначення допомоги є довідка,
встановленого зразка, видана лікувально-профілактичним закладом.

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ
ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ
Право на допомогу на дітей одиноким матерям
мають:
1.Одинокі матері, (які не перебувають у шлюбі), одинокі
усиновителі, якщо у свідоцтві про народження або документі
про народження дитини (при народженні дитини за межами
країни) відсутній запис про батька (матір) дитини або запис
про батька (матір) проведено в установленому порядку за
вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

2.Матері (батьки) дітей у разі смерті одного з батьків, які не
одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або
державну соціальну пенсію.
Допомога надається на дітей віком до 18, до 23 років якщо діти навчаються за денною формою навчання.
Допомога надається у розмірі, що дорівнює різниці між
50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку
на одну особу за попередні шість місяців, але не менше
30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку.
Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує
мінімальний, подається в установленому порядку довідка про
склад сім'ї та декларація про доходи та майновий стан
(заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена
сім'ї).

Розмір допомоги одиноким матерям
у 2015 році
грн.
з 01.01.2015

З 01.12.2015

На дітей до 6 років

від 309,60
до 516,00

від 350,10
до 583,50

Від 6 до 18 років

від 385,80
до 643,00

від 436,50
до 727,50

від 365,40
до 609,00

від 413,40
до 689,00

Від 18 до 23 років

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, НАД
ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО
ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ
Допомога надається на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування віком до 18 років.
Розмір допомоги становить різниці між двома
прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та
розміром
призначених
пенсії, аліментів, стипендії,
державної допомоги.
У разі коли для дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування, аліменти (за відсутності осіб, що за законом
зобов'язані їх утримувати), пенсія, стипендія та державна
допомога за попередні шість календарних місяців не
нараховувалися, зазначена
допомога призначається
у
максимальному розмірі – два прожиткових
мінімуми для
дитини відповідного віку.

Розмір допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування у 2015 році
грн.

з 01.01.2015 з 01.12.2015
На дітей до 6
років
Від 6 до 18 років

до 2064,00

до 2334,00

до 2572,00

до 2910,00

ТИМЧАСОВА ДОПОМОГА
ДІТЯМ батьки яких ухиляються
від сплати аліментів, не мають
можливості утримувати дитину
або місце їх проживання невідоме
Розмір тимчасової допомоги становить 30 % прожиткового
мінімуму для дитини відповідно віку.
Тимчасова допомога призначається у разі, коли:
* рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з
ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на
які за законом може бути звернено стягнення;
* один з батьків перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у
місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також
перебуває на строковій військовій службі;
* місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Розмір тимчасової допомоги дітям
у 2015 році
грн.

з 01.01.2015 з 01.12.2015
На дітей до 6
років
Від 6 до 18 років

309,6

350,1

385,8

436,5

ДОПОМОГА
при усиновлені дитини
призначається усиновлювачу, який є громадянином
України, постійно проживає на її території та усиновив дитину
з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського
піклування (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них
на їх розсуд).
Допомога при усиновлені дитини призначається особам, які
усиновили дитину після 1 січня 2009 року, незалежно від
одержання на дитину інших видів допомоги.
Допомога при усиновлені дитини на кожну дитину у
розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги
при народженні першої дитини, на дату набрання законної
сили рішенням про усиновлення.

Розміри допомоги при усиновленні дитини у 2015році
2015 р.
допомога при усиновленні
дитини (грн.)
на 1 дитину
одноразова виплата:
щомісячна виплата (грн.):
на 1 дитину

з січня
30960
10320
860

