
ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ ТА 

ТИМЧАСОВА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ 

ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ 

МОЖЛИВОСТІ УТРИМУВАТИ ДИТИНУ АБО МІСЦЕ 

ПРОЖИВАННЯ ЇХ НЕВІДОМЕ 

 

24 грудня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон 

України від 24.12.2015 № 911-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів  України», яким передбачається змінити умови надання 

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх 

невідоме та допомоги на дітей одиноким матерям – призначення 

вищевказаних допомог з урахуванням доходів сім’ї. 

Законом передбачається, що тимчасова державна допомога дітям, 

батьки яких ухиляються від сплати аліментів надаватиметься з урахуванням 

матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина.  

Допомога на дітей одиноким матерям надаватиметься у розмірі, що 

дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини 

відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку 

на одну особу за попередні шість місяців. 

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет на 2016 рік” 

установлено прожитковий мінімум:  

- для дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1167 гривень;  

- для дітей віком від 6 років до 18 років: з 1 січня  – 1455 гривень. 

Просимо Вас звернутись до управління за адресою: м.Київ, 

вул.Озерна,18А, т. 467-98-66; 489-91-74 для визначенням права на 

призначення допомоги.  

При умові звернення до управління у період січня – березня 2016 

року та у разі набуття права на призначення допомоги за новими умовами, 

зазначена допомога буде призначена з 1 січня 2016 року, в подальшому з 

місяця надання заяви на шість місяців. 

При собі мати: паспорт; ідентифікаційний номер; свідоцтво про 

народження дитини; довідку з навчального закладу на дитину; довідку про 

проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї, довідку 

про доходи кожного члена сім’ї; при наявності земельної ділянки–довідку 

про наявність та розміри земельної частки (паю); для непрацюючих осіб – 

копію трудової книжки та довідку з центру зайнятості.  
 

 

 

Управління праці та соціального 

захисту населення 

т.4679866 
 


