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РОЗДІЛ 1. ВИДИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ 

 

Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" передбачено 

надання таких видів допомоги: 

1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; 

2) допомога при народженні дитини; 

3) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 

4) допомога на дітей одиноким матерям; 

5) допомога при усиновленні дитини. 

 

1.1. Розміри соціальних гарантій. 
 

Прожитковий мінімум на 2014 рік 
 

Категорія осіб 2014 рік 

Загальний показник 1176 

Діти віком до 6 років 1032 

Діти віком від 6 до 18 років 1286 

Працездатні особи 1218 

Особи, які втратили працездатність 949 

 

Розмір мінімальної заробітної плати на 2014 рік – 1218 грн. 
 

 

Розмір погодинної  заробітної плати на 2014 рік – 7,3 грн. 
 

 

1.2. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. 
 

Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають всі 

жінки (у тому числі неповнолітні), які:  

1) застраховані в системі загальнообов'язкового державного страхування 

(жінки, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами за місцем 

роботи за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати 

працездатності). Розмір допомоги – 100 % середньої заробітної плати, незалежно 

від трудового стажу роботи; 

2) не застраховані в системі загальнообов'язкового державного страхування 

(жінки, яким призначення та виплата допомоги здійснюється районним  

управлінням праці та соціального захисту населення), а саме: 

 жінки, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, 

організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка 

була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права 

на одержання допомоги (100% середньомісячного доходу, але не менше 

25 % розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для 

працездатної особи з розрахунку на місяць); 

 жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил України, Державної 

прикордонної служби, Служби Безпеки України, Служби зовнішньої 
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розвідки, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з 

числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, 

Держспецзв'язку та Державної кримінально-виконавчої служби (100% 

грошового забезпечення, але не менше 25 % розміру встановленого 

законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на 

місяць. Допомога призначається і виплачується за основним місцем 

служби);  

 жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні (100% 

мінімального розміру допомоги по безробіттю, але не менше 25 % 

розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної 

особи з розрахунку на місяць); 

 аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих 

навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та професійно-технічних 

навчальних закладів – у розмірі місячної стипендії. Жінка, яка 

продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у 

зв'язку з вагітністю та пологами за її вибором. При цьому допомога 

призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення 

відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами; 

 непрацюючі жінки (25 % розміру прожиткового мінімуму, 

встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць); 

 жінки, зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, які не 

сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності (25 % розміру прожиткового 

мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку 

на місяць). 
 

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається : 

1) якщо звернення за нею надійшло не пізніше, ніж через шість місяців з дня 

закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і виплачується жінкам на 

весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 

56 (у разі ускладнення пологів, або народження двох чи більше дітей – 70) 

календарних днів після пологів.  

Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів 

зазначеної відпустки (90 – до пологів та 90 – після пологів).  

Допомога обчислюється сумарно та призначається жінкам у повному обсязі 

незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів. У разі 

ускладнених пологів зазначена допомога донараховується на підставі довідки 

встановленого зразка, виданої лікувально-профілактичним закладом. 

У разі народження мертвої дитини допомога виплачується на загальних 

підставах, а у разі викидня – не виплачується. 

2) особам, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з 

дня її народження, допомога призначається за період з дня усиновлення чи 

встановлення опіки і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у 

разі одночасного усиновлення чи встановлення опіки над двома і більше дітьми, 

90 календарних днів – для жінок, віднесених до 1-4 категорії осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи).  
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При наданні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами під час 

перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується у розмірі, 

визначеному для непрацюючих жінок незалежно від одержання допомоги по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 
 

Підставою для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є 

видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка, заява 

матері, що складається за формою, а також довідка: 

 з основного місця служби (навчання) про те, що жінка служить 

(навчається); 

 ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв'язку з 

ліквідацією підприємства, установи, організації; 

 з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як 

безробітна; 

 Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою - 

підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного 

фонду України та не бере участь на добровільних засадах у 

загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

похованням; 

 копія рішення про усиновлення чи встановлення опіки, якщо особа 

усиновила чи взяла під опіку дитину протягом двох місяців з дня її 

народження. 

 

1.3. Допомога при народженні дитини. 
Допомога при народженні дитини надається одному з 

батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з 

дитиною. 

Застраховані та не застраховані особи в системі 

загальнообов'язкового державного соціального страхування 

одноразову допомогу при народженні дитини отримують в 

органах праці та соціального захисту населення за місцем 

проживання. 

Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за 

її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після 

народження дитини.  

Для призначення допомоги при народженні дитини органу праці та 
соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого 
документа, що посвідчує особу, подається: 

1) заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що 

складається у довільній формі, із зазначенням даних для реєстрації 

місця проживання дитини; 

2) копія свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу); 

3) копія рішення про встановлення опіки (для опікунів). 
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Жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на території України і 

народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають 

видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в 

установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо 

інше не передбачено міжнародними договорами України;  

У разі звернення одного з батьків дитини (опікуна) за призначенням 

допомоги при народженні дитини орган соціального захисту населення у разі 

потреби робить запит до територіальних підрозділів ДМС щодо інформації про 

реєстрацію місця їх проживання. Зазначена інформація надсилається 

територіальними підрозділами ДМС протягом п’яти календарних днів після 

надходження запиту. 

У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому ізоляторі 

або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у 

десятиденний строк після отримання заяви матері про призначення допомоги при 

народженні дитини подає її заяву і копію свідоцтва про народження дитини органу 

соціального захисту населення. 

Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі 

копії свідоцтва про народження дитини або витягу з Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян про народження дитини та копії свідоцтва про смерть. 

Для реєстрації місця проживання дитини одним із батьків (опікуном) до 

органу соціального захисту населення подається заява відповідно до підпункту 1 

цього пункту та квитанція про сплату державного мита або копія посвідчення, яке 

дає право на звільнення від сплати мита. 

Орган соціального захисту населення у строк до трьох календарних днів 

надсилає територіальному підрозділу ДМС інформацію за формою, встановленою 

МВС, та документи, необхідні для реєстрації місця проживання новонародженої 

дитини. 

Територіальні підрозділи ДМС у строк до п’яти календарних днів після 

надходження зазначених документів подають органу соціального захисту 

населення інформацію про реєстрацію місця проживання дитини. 

У разі коли особа, яка звернулася за допомогою, подала неправдиві 

відомості про реєстрацію місця свого проживання, територіальний підрозділ ДМС 

повідомляє про це органу соціального захисту населення, який надсилає 

зазначеній особі інформацію про неможливість зареєструвати місце проживання 

дитини. 

У разі звернення осіб, місце проживання яких не зареєстровано, осіб, які 

вимушені були залишити місця проживання з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції та не мають 

можливості зареєструвати новонароджену дитину, рішення про призначення 

допомоги при народженні дитини приймає орган соціального захисту населення 

на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, складеного за місцем 

фактичного проживання сім’ї. 

У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не 

призначається.  

Розмір  допомоги в  2014 році  становит ь 41280  грн .  при  

народженні дитини після 30 червня 2014 року. 
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Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта 

суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.  
 

Для осіб, у яких закінчився строк виплати допомоги при народженні першої 

дитини, яка виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців призначається 

допомога до досягнення дитиною трирічного віку в розмірі 130 гривень. 

Допомога при народженні дитини призначається опікуну на кожну взяту під 

опіку дитину у розмірі, установленому при народженні дитини.  

Якщо допомога при народженні дитини вже була призначена до моменту 

встановлення опіки, виплата допомоги опікуну продовжується у такому самому 

розмірі. 

У разі перебування дитини разом з матір’ю в слідчому ізоляторі або установі 

виконання покарань допомога призначається і виплачується шляхом 

перерахування на відкритий у банківській установі вкладний (депозитний) 

рахунок дитини на підставі звернення адміністрації слідчого ізолятора або 

установи виконання покарань за умови, що звернення за її призначенням надійшло 

не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.  

Вкладні (депозитні) рахунки на ім’я дітей відкриваються адміністрацією 

слідчого ізолятора або установи виконання покарань у банківських установах 

відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків 

у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління 

Національного банку від 12 листопада 2003 року N 492. 

Кошти, що зберігаються на рахунку такої дитини в банківській установі, 

можуть бути використані для створення належних умов для утримання та 

виховання дитини в порядку, визначеному законодавством: 

- матір’ю дитини - у разі звільнення її із слідчого ізолятора або установи 

виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір’ю;  

- батьком дитини чи опікуном, які забрали з відповідної установи дитину, на 

яку відкрито вкладний (депозитний) рахунок в банківській установі, на який 

перераховано допомогу при народженні дитини;  

- дитиною після досягнення повноліття - у разі, коли кошти не були 

використані одним з батьків або опікуном.  
 

Виплата допомоги припиняється у разі: 
- 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, крім дітей, 

які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі 

виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір’ю;  

- припинення  опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо 

конкретної дитини;  

- перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням 

суду;  

- усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 

піклування;  
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- смерті дитини; 

- смерті отримувача допомоги;  

- виникнення інших обставин.  

 Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому 

виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.  

У разі перебування дитини, на яку відкрито вкладний (депозитний) рахунок 

в банківській установі, на який перераховано допомогу при народженні дитини, 

разом з матір’ю в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань 

адміністрація ізолятора або установи повідомляє органу, що призначив допомогу, 

про умови утримання та виховання дитини. 

У разі невідвідування матір'ю (батьком, опікуном) дільничного лікаря-

педіатра (сімейного лікаря), під наглядом якого перебуває дитина віком до одного 

року, адміністрація лікувально-профілактичного закладу повідомляє про це орган 

праці та соціального захисту населення за місцем проживання дитини.  

Допомога при народженні дитини, не одержана через смерть одного з 

батьків, якому ця допомога була призначена, виплачується матері (батьку, 

опікуну) за умови звернення за нею не пізніше ніж через 12 місяців після смерті 

отримувача допомоги.  

Одному з батьків дитини (опікуну) допомога при народженні дитини 

призначається і виплачується органами соціального захисту населення за місцем їх 

реєстрації. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за 

умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах 

соціального захисту населення за місцем реєстрації. 
 

1.4. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування. 

 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, 

призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи 

піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських 

прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування 

та відповідно до законодавства набули статусу дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування. 

Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, під час 

літніх канікул знаходиться вдома з опікуном чи піклувальником, зазначена 

допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі 

довідки навчального закладу про те, що дитина в цей час не перебувала на 

повному державному утриманні.  
 

Розмір допомоги: два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку:  

- на дітей віком до 6 років: 2064 грн. 

- на дітей віком від 6 до 18 років: 2572 грн.  

 У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку 

пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги на дитину, над 

якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома 

прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених 

пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. Розмір призначених пенсії, 

аліментів, стипендії, державної допомоги враховується як середньомісячний 



 
7 

розмір зазначених виплат, одержаних на дитину за попередні шість календарних 

місяців.  

У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

під опіку чи піклування або влаштування в дитячий будинок сімейного типу, 

прийомну сім'ю до розрахунку розміру допомоги на таку дитину не включається 

розмір призначеної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.   

У разі коли для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, аліменти 

(за відсутності осіб, що за законом зобов'язані їх утримувати), пенсія, стипендія, 

державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, 

зазначена допомога призначається у розмірі двох прожиткових мінімумів для 

дитини відповідного віку. 
 

Для  одержання  допомоги  на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування, органу праці та соціального захисту населення подаються такі 

документи: 

1) заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги; 

2) копія рішення про встановлення опіки чи піклування; 

3) копія свідоцтва про народження дитини; 

4) довідка з місця проживання заявника про склад сім'ї;  

5) довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, 

що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання пенсії на 

дитину органи праці та соціального захисту населення використовують 

відомості про розмір пенсії, що надійшли від органів Пенсійного фонду 

України на електронних носіях інформації).  
 

Якщо опікун чи піклувальник проживає за місцем проживання дитини, над 

якою встановлено опіку чи піклування, подається довідка, видана органом праці та 

соціального захисту населення за місцем реєстрації опікуна чи піклувальника про 

те, що він не перебуває на обліку як одержувач допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування, і не одержує зазначеної допомоги.  

У разі коли батьки, місце перебування яких відоме, не сплачують аліменти, 

орган праці та соціального захисту населення призначає допомогу без урахування 

їх суми. При цьому зазначений орган протягом десяти днів після подання 

опікуном, піклувальником заяви про призначення допомоги повідомляє про 

неотримання аліментів службу у справах дітей. 

Допомога на дітей призначається на 6 місяців. Питання про продовження 

виплати допомоги вирішується на підставі заяви та довідок про місячні розміри 

пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує опікун чи 

піклувальник на дитину. 

Допомога призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма 

необхідними документами, та виплачується щомісяця до моменту досягнення 

дитиною 18-річного віку включно. 
 

Підставою  для  припинення  виплати  допомоги  є:  
- звільнення від виконання обов'язків опікуна чи піклувальника;  

- працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-

річного віку;  
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- усиновлення дитини, передача дитини батькам; 

- досягнення дитиною 18-річного віку; 

- надання неповнолітній  особі  повної цивільної дієздатності, якщо вона 

записана матір'ю або батьком дитини. 

У разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена виплата 

зазначеної допомоги, її одержувачі, служба у справах дітей зобов'язані у 

десятиденний термін повідомити про це органи праці та соціального захисту 

населення, які виплачують допомогу.  

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, 

призначається та виплачується органами соціального захисту населення за місцем 

проживання опікуна чи піклувальника або дитини. 

Державна допомога виплачується щомісяця за вибором опікуна чи 

піклувальника Українським державним підприємством поштового зв'язку 

"Укрпошта" за місцем його проживання або через уповноважені банки, визначені 

в установленому законодавством порядку. 
 

 

1.5. Допомога на дітей одиноким матерям. 
Право на допомогу на дітей одиноким матерям 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. 

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) 

дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати 

годувальника або соціальну пенсію. 

Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті 

одного з батьків зареєстрували шлюб, то за ними зберігається право на отримання 

допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти 

не були усиновлені чоловіком (дружиною). 

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в 

зареєстрованому шлюбі, але з якою веде спільне господарство, разом проживає і 

виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким 

матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має 

дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається. 
 

Якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок 

держави, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога 

призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки 

навчального закладу про те, що дитина в цей час не перебувала на утриманні в 

інтернатному закладі за рахунок держави.  
 

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від 

одержання на дітей інших видів допомоги.  
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Розмір допомоги на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям 

(вдовам, вдівцям), матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, шлюб між 

якими було розірвано до дня смерті, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти 

навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня 

акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими 

дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), 

складається з розміру, що дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму для 

дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в 

розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 % 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.  

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з Методикою 

обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі 

довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб, що звернулися 

за призначенням усіх  видів соціальної допомоги. 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 загальноосвітніх,  професійно-

технічних  та  вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації 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. До складу сім'ї не включаються  

особи,  які  перебувають  на повному державному утриманні. 

Зазначена допомога призначається на кожну дитину.  

Розмір допомоги перераховується з дня досягнення дитиною відповідного 

віку без звернення одержувача допомоги до органу праці та соціального захисту 

населення. 

Розмір допомоги,  яка надається з урахуванням доходів сім'ї, може бути 

перерахований  з  місяця  подання  отримувачем  допомоги заяви до закінчення 

строку її призначення. 
 

Мінімальний розмір допомоги в 2014 році становить:  

- на дитину до 6 років : 309,60 грн. 

- на дитину з 6 до 18 років:  385,80 грн. 
 

Максимальний розмір допомоги в 2014 році становить:  

- на дитину до 6 років : 516 грн. 

- на дитину з 6 до 18 років:  643 грн. 
 

Допомога призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма 

необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення 

дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у вищих 

навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних 

закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років) включно. 
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Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється 

протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, 

після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення 

допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у 

мінімальному розмірі. 
 

Для призначення допомоги  на дітей одиноким матерям до органу 

праці та соціального захисту населення подаються такі документи:  

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою;  

2) витяг з Державного  реєстру актів цивільного стану громадян про  

реєстрацію народження  дитини із  зазначенням відомостей про батька дитини для 

призначення допомоги,  виданий відділом  реєстрації  актів  цивільного  стану,  

або довідка про народження із зазначенням підстав внесення відомостей про 

батька дитини, видана виконавчим органом  сільської,  селищної,  міської (крім 

міст обласного значення) рад для виплати допомоги, або документа про 

народження, виданого 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 проживання дитини з матір'ю, видана за місцем проживання 

сім'ї. У разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального 

захисту населення здійснює обстеження сім'ї за місцем проживання і складає акт із 

зазначенням факту проживання дитини з матір'ю. У разі, коли дитина навчається 

за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному 

державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір'ю 

подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання 

(навчання) дитини. 

Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.  

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. 

Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати 

документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір'ю, рішення про 

призначення їй допомоги на дитину приймається органом праці та соціального 

захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї і 

документа про народження дитини, легалізованого в установленому порядку. 

Якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV 

рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, виплата 

допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довідки 

навчального закладу − до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не 

довше ніж до досягнення ними 23 років. 

Допомога призначається органами праці та соціального захисту населення за 

місцем їх проживання.  

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) припиняється у 

разі: 

- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; 
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- 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 (батькам) зупиняється у разі: 

- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання; 

- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав; 

- тимчасового працевлаштування дитини. 

 

Окрім цього: 

- щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів 

без урахування святкових і неробочих днів; 

- щорічна відпустка у зручний час; 

- щорічна відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 17 

календарних днів матері, яка виховує дітей без батька, що має двох і більше 

дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; 

- щорічна відпустка без збереження заробітної плати матері, якщо дитина 

потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному 

висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі 

якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), – не більш 

як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку; 

- отримання пенсії в разі втрати годувальника, якщо мати  вдова. Пенсія 

призначається на дітей до 18 років (якщо дитина навчається на денному 

відділенні у ВУЗі І-IV рівнів акредитації  до 23 років) у розмірі: на одного 

непрацездатного члена сім'ї  50 % пенсії за віком померлого годувальника; 

на двох та більше непрацездатних членів сім'ї  100 % пенсії за віком 

померлого годувальника; 

- на 20 % збільшується рівень прожиткового мінімуму для кожної дитини, 

яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебувають у 

шлюбі, і запис про батька, (матір) дитини в книзі реєстрації народжень 

провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька) при 

нарахуванні допомоги відповідно до Закону України "Про надання допомоги 

малозабезпеченим сім'ям"; 

- тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх 

невідоме (розмір допомоги надається в розмірі 30 % прожиткового мінімуму 

для дитини відповідного віку); 

- зменшення суми загального місячного оподатковування доходу 
отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму 

податкової соціальної пільги у розмірі 150 % суми пільги – 1827 грн. (100 % 

соціальної пільги дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної 

особи і становить в 2014 році 1218 грн.) для платника податку, який є 

одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником 
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- у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років (звертатися в податкову за 

місцем реєстрації); 

- адресна безготівкова субсидія для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, якщо плата за житлово-комунальні послуги 

перевищує 15 % середньомісячного сукупного доходу родини; 

- премія Київського міського голови одиноким батькам та одиноким 

матерям, які самі виховують дітей, в розмірі 2000 грн. (звертатися до відділу у 

справах сім'ї, молоді та спорту районної в місті Києві державної 

адміністрації); 

- одноразова матеріальна допомога від голови районної у м. Києві 

державної адміністрації (звертатися письмово до голови району із 

зазначенням конкретної проблеми, вирішення якої потребує матеріальної 

допомоги); 

- безоплатні обіди у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з 

малозабезпечених родин; 

- безоплатне одноразове харчування учнів 1-4 класів (6-10 років), які 

відвідують групи подовженого дня;  

- безоплатне утримання вихованців в інтернатних навчальних закладах; 
- звільнення від плати за харчування дітей в державних та комунальних 

дошкільних навчальних закладах для сімей, в яких сукупний дохід на 

кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення 

прожитого мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється 

законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення 

від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних 

навчальних закладах; 

- звільнення від плати за навчання у державних школах естетичного 

виховання дітей, якщо розмір коштів, що припадають на одного члена сім’ї 

на місяць, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати; 

- безкоштовний проїзд усіма видами громадського транспорту для школярів 

при наявності учнівського квитка; 

- безкоштовні запрошення для дітей на новорічні та різдвяні свята при 

наявності таких запрошень в структурних підрозділах районних в місті Києві 

державних адміністраціях; 

- безкоштовна стоматологічна допомога одиноким матерям (батькам), які 

мають середньомісячний сукупний дохід, що не перевищує розміру 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку в КП "Київська міська 

стоматологічна поліклініка" – запис за тел. 484-01-58, 502-31-18 в будні дні з 

9:00 до 19:00. Для отримання талону на безкоштовне обслуговування при собі 

мати паспорт та направлення від органу соціального захисту; 

- перевага в наданні пільгового державного кредиту для здобуття дітьми з 

малозабезпечених сімей вищої освіти; 

- пільгова черга при постановки на квартирний облік для отримання житла 

за бюджетні кошти; 

- фінансово-кредитна підтримка одинокій молодій матері на будівництво 

(реконструкцію) житла в місті Києві (звертатися в районний квартвідділ). 

 



 
13 

1.6. Допомога при усиновленні дитини. 
Допомога при усиновленні 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).  

 Для призначення допомоги при усиновленні дитини органу праці та 

соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого 

документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:  

- заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя – одного з них);  

- копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом 

реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про 

народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;  

- копія рішення суду про усиновлення дитини.  

 У разі смерті дитини до прийняття рішення про призначення допомоги при 

усиновленні дитини така допомога не виплачується.  

 Допомога призначається особам, які усиновили дитину після 1 січня 2009 

року (незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги) та за умови, що 

звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня 

набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.  
  

Розмір допомоги: 41280 грн. на кожну усиновлену дитину на дату 

набрання законної сили рішення про усиновлення (виплата допомоги 

здійснюється одноразово у сумі 10320 грн., решта суми допомоги виплачується 

протягом наступних 36 місяців рівними частинами). 
 

 Виплата допомоги припиняється у разі:  

- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;  

- нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги 

належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;  

- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;  

- смерті дитини або отримувача допомоги;  

- перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням 

суду;  

- скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;  

- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.  
 

 Виплата допомоги припиняється за рішенням органу, який призначив 

допомогу, прийнятим на підставі пропозицій служби у справах дітей, а у разі 

смерті дитини - повідомлення державного органу реєстрації актів цивільного 

стану з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини.  

 Виплата допомоги у разі, коли змінилися підстави та особа, що фактично 

здійснює догляд за дитиною (якщо усиновлювачами є подружжя), звернулася про 

поновлення виплати допомоги при усиновленні дитини протягом 6 місяців після 

припинення її виплати.  

Допомога призначається і виплачується усиновлювачу органом праці та 

соціального захисту населення за місцем його реєстрації.  



 
14 

Державна допомога виплачується щомісяця за вибором усиновлювача 

Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" за місцем 

його проживання або через уповноважені банки, визначені в установленому 

законодавством порядку. 
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РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ІНШИМ 

НЕЗАХИЩЕНИМ КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯ 

 

2.1. Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. 
Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам" гарантує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам право на 

матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та їх 

соціальну захищеність шляхом встановлення державної соціальної допомоги на 

рівні прожиткового мінімуму. 

Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства і діти-

інваліди віком до 18 років. Допомога також включає надбавку на догляд за 

інвалідом з дитинства І групи або дитиною-інвалідом. 

Інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, які мають право на пенсію у 

зв'язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу, ці виплати 

призначають в органах праці та соціального захисту населення одночасно. 
 

Розмір державної соціальної допомоги.  Державна соціальна 

допомога призначається з дня звернення за її призначенням у розмірах: 

 інвалідам з дитинства І групи  100 %; 

 інвалідам з дитинства ІІ групи  80 %; 

 інвалідам з дитинства ІІІ групи  60%; 

 на дітей-інвалідів віком до 18 років  70 % прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність. 
 

Надбавка на догляд за інвалідом з дитинства І групи встановлюється в 

розмірі 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: 474,5 

грн. 

Одиноким інвалідам з дитинства ІІ і ІІІ груп, які за висновком лікарсько-

консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують 

постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в 

розмірі  15 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: 

142,35 грн. 

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років становить 50 % 

прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку і становить:  віком до 6 років:  

516 грн.; віком від 6 до 18 років: 643 грн. 

Надбавка призначається  одному  з  батьків,  усиновителів,  опікуну, 

піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не 

проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за 

дитиною-інвалідом. Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років 

також призначається одному  з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які 

перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження  

заробітної  плати,  у  разі  якщо дитина-інвалід  потребує домашнього догляду, і 

вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. Одинокій матері 

(одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається 

незалежно від факту роботи, навчання, служби. 
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Розмір допомоги інвалідам з дитинства І групи в 2014 році – без надбавки: 

949 грн., з надбавкою на догляд: 1423,5 грн. 
 

Розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ групи в 2014 році – без 

надбавки: 759,2 грн., з надбавкою на догляд: 901,55 грн. 
 

Розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІІ групи в 2014 році: без 

надбавки: 569,4 грн., з надбавкою на догляд: 711,75 грн. 
 

Розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років в 2014 році без 

надбавки: 664,3 грн., з надбавкою: до 6 років – 1180,3 грн., з 6 до 18 років – 1307,3 

грн. 

З 01.01.2006 року розмір призначеної державної соціальної допомоги дітям-

інвалідам, захворювання яких пов'язано з наслідками Чорнобильської катастрофи, 

збільшено на 50 %. 

Допомога інвалідам з дитинства призначається на весь час інвалідності, 

встановленої органами медико-соціальної експертизи. На дітей-інвалідів допомога 

призначається на строк, зазначений у медичному висновку, але не більш як до 

місяця досягнення дитиною-інвалідом 18-річного віку. 

У разі зміни групи інвалідності допомога у новому розмірі виплачується 

інваліду з дитинства: 

- при збільшенні розміру – з дня зміни групи інвалідності; 

- при зменшенні розміру – з місяця, наступного за тим, в якому 

встановлена нова група інвалідності.  
 

При нарахуванні допомоги відповідно до Закону України "Про надання 

допомоги малозабезпеченим сім'ям" на 20 % збільшується рівень прожиткового 

мінімуму для кожної дитини, в якої один або обидва батьків є інвалідами І або ІІ 

групи. 
 

Виплата  державної  соціальної  допомоги  зупиняється  у випадку 

пропуску строку медичного переогляду інвалідом з дитинства або дитиною-

інвалідом, а в разі визнання їх знову інвалідом або дитиною-інвалідом – виплата 

державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більш як за 

один місяць. 
 

Інформація  про  державну  соціальну  допомогу . Органи медико-

соціальної експертизи та заклади охорони здоров'я у 3-денний строк зобов'язані 

надіслати копії акту огляду інваліда з дитинства або медичного висновку про 

визнання дитиною-інвалідом до управління праці та соціального захисту 

населення за місцем проживання інваліда з дитинства або батьків, усиновителів, 

опікуна, піклувальника дитини-інваліда. 

Не пізніше 10 днів після надходження цих документів управління праці та 

соціального захисту населення зобов'язане у письмовій формі повідомити інваліда 

з дитинства, а також батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника, дитини-

інваліда про право на державну соціальну допомогу, умови, розмір і порядок її 

надання. 

За місяць до закінчення строку виплати державної соціальної допомоги 

управління праці та соціального захисту населення зобов'язане попередити у 
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письмовій формі інваліда з дитинства, а також батьків, усиновителів, опікуна або 

піклувальника дитини-інваліда про причину припинення її виплати. 
 

Порядок  звернення  за  призначенням  державної  соціальної  

допомоги . Заява про призначення державної соціальної допомоги подається 

інвалідом з дитинства до управління праці та соціального захисту населення за 

місцем проживання. 

Заява про призначення державної соціальної допомоги інваліду I чи II групи, 

який визнаний недієздатним, а також на дитину-інваліда подається одним із 

батьків, усиновителем, опікуном або піклувальником за місцем свого проживання. 

До заяви про призначення державної соціальної допомоги повинні бути 

додані такі документи:  

1) документи про вік і місце проживання інваліда з дитинства або дитини-

інваліда; 

2) документи про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна або 

піклувальника, який подав заяву; 

3) довідка медико-соціальної експертизи або медичний висновок, видані у 

встановленому порядку. 

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також 

копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування; 

Один із непрацюючих батьків, усиновителів, опікун або піклувальник, які 

фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років, додатково 

подають довідку про те, що вони не працюють, видану за місцем проживання. 
 

Призначена допомога виплачується інваліду з дитинства незалежно від 

одержуваного ним заробітку, стипендії, аліментів або інших доходів, а на дитину-

інваліда віком до 18 років – незалежно від одержання на неї інших видів 

допомоги. 
 

Виплата  державної  соціальної  допомоги  за  минулий  час . Суми 

допомоги, призначені, але не витребувані своєчасно одержувачем без поважних 

причин, виплачуються за минулий час не більш як за 12 місяців перед зверненням 

за її одержанням.  

Суми допомоги, не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або 

виплачує державну соціальну допомогу, або через неможливість отримання цих 

сум інвалідом чи його офіційним представником з поважних причин (поважною 

причиною є перебування інваліда на лікуванні, інші причини, які фізично 

унеможливлювали своєчасне витребування призначених сум державної соціальної 

допомоги, або інші об'єктивні обставини, коли інвалід чи його батьки, 

усиновителі, опікуни, піклувальники не могли звернутися за їх отриманням), 

виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому 

виплата державної соціальної допомоги за минулий час здійснюється виходячи із 

прожиткового мінімуму, затвердженого на момент її виплати, з компенсацією за 

несвоєчасну її виплату.  
 

Підстави  припинення  і  відновлення  виплати  державної  

соціальної  допомоги.  Виплата у повному розмірі державної соціальної 

допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам до 18 років в разі влаштування 

їх до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання або зняття з 
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повного державного утримання відповідно припиняється або відновлюється з 

першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виникли ці обставини.  

При зміні одержувачем допомоги постійного місця проживання виплата цієї 

допомоги продовжується відповідним органом праці та соціального захисту 

населення за новим місцем проживання. Виплата продовжується з того часу, з 

якого вона була припинена за попереднім місцем проживання.  
 

Виплата  допомоги  на  поховання.  У разі смерті інваліда з дитинства 

або дитини-інваліда члену його сім'ї або особі, яка здійснила поховання, 

виплачується на вибір допомога на поховання в розмірі двомісячної суми 

державної соціальної  допомоги згідно із цим Законом або допомога на поховання 

чи відшкодування витрат на поховання згідно з іншими нормативно-правовими 

актами. 
 

Право  на  утримання  того  з  подружжя,  з  ким  проживає  дитина-

інвалід .  

Якщо один із подружжя, в тому числі і працездатний, проживає з дитиною-

інвалідом, яка не може обходитися без постійного стороннього догляду, і 

опікується нею, він має право на утримання за умови, що другий з подружжя може 

надавати матеріальну допомогу. Право на утримання триває протягом всього часу 

проживання з дитиною-інвалідом та опікування нею і не залежить від 

матеріального становища того з батьків, з ким вона проживає.  

Розмір аліментів тому з подружжя, з ким проживає дитина-інвалід, 

визначається за рішенням суду.  

Інвалідам І і ІІ групи надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 

календарних днів, а інвалідам ІІІ групи – 26 календарних днів. 

 
2.2. Допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, за принципом "гроші ходять за дитиною". 
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сім'ях призначається управліннями праці та соціального 

захисту населення за місцем проживання дитини. 

Призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюється 

з моменту влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну 

сім'ю включно до дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою у вищих навчальних 

закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах - до 

23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів. 

Особі, якій виповнилося 18 років, за умови здобуття нею загальної середньої 

освіти та вступу на навчання за денною формою у вищий навчальний заклад I-IV 

рівня акредитації або професійно-технічний навчальний заклад соціальна 

допомога призначається на період вступної кампанії на підставі клопотання 

служби у справах дітей за наявності розписки про прийняття документів для 

вступу до відповідного навчального закладу. 
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У разі проживання у період навчання дитини-вихованця або прийомної дитини 

окремо від сім'ї в іншій місцевості соціальна допомога призначається на загальних 

підставах за умови подання довідки з місця навчання про те, що дитина не 

перебуває на повному державному утриманні. 

Розмір державної соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми 

для дітей відповідного віку:  

- до 6 років – 2064 грн.;  

- від 6 до 18 років – 2572 грн.  

Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою 

навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-

технічних навчальних закладах, до закінчення відповідних навчальних закладів 

розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для 

працездатної особи – 2436 грн. 

У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку 

пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги 

визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини 

відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на 

момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну 

сім'ю (крім державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам). 

У разі зміни розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги 

батьки-вихователі або прийомні батьки зобов'язані повідомити про це 

уповноважений орган для проведення відповідного перерахунку розміру раніше 

призначеної соціальної допомоги. 

Крім того, батькам-вихователям і прийомним батькам виплачується грошове 

забезпечення в розмірі 35 % двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного 

віку на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину, але не більш ніж 

п'ять прожиткових мінімумів для працездатної особи одному з батьків-вихователів 

і не більш ніж півтора прожиткового мінімуму для працездатної особи одному з 

прийомних батьків. 

 

 

2.3. Допомога малозабезпеченим сім’ям. 
 

Право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім'ї, які 

постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний 

дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.  

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям призначається 

органами праці та соціального захисту населення  

на  шість  місяців  з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі 

необхідні документи. 

Для призначення соціальної допомоги представник сім'ї подає органу праці 

та соціального захисту населення такі документи:  

 заява (у заяві дається згода сім'ї на збір інформації про неї, про її власність, 

доходи та майно, що необхідна для отримання допомоги); 

 документ, що посвідчує особу представника сім’ї; 
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 довідка про склад сім'ї (до складу сім'ї включаються чоловік, дружина; рідні, 

усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються 

за денною формою навчання  у  загальноосвітніх,  професійно-технічних,  вищих навчальних 

закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних 

сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп 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; особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним; 

жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних 

дітей. При цьому до складу сім'ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) 

або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання  у  загальноосвітніх,  

професійно-технічних,  вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення 

двадцяти трьох років і не мають власних сімей. До складу сім'ї не включаються  особи,  які  

перебувають  на повному державному утриманні); 

 декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім'ї; 

 довідка про наявність та розмір земельної частки (паю). 

     Для призначення соціальної допомоги на наступний строк уповноважений 

представник сім'ї подає заяву і декларацію про доходи та майно. Довідка про 

склад сім'ї поновлюється лише у разі змін у складі сім'ї або у разі, коли між 

поданням заяви на призначення соціальної допомоги на наступний строк та 

припиненням виплати раніше призначеної соціальної допомоги минуло більше 

календарного місяця. 

Орган праці та соціального захисту населення видає представнику сім'ї 

повідомлення про прийняття заяви та документів із зазначенням дати прийняття.  

Рішення про призначення державної соціальної допомоги чи про відмову в її 

наданні приймається органом праці та соціального захисту населення протягом 10 

календарних днів і наступного після його прийняття дня надсилається 

представнику малозабезпеченої сім'ї. Рішення про відмову в наданні державної 

соціальної допомоги має бути вмотивованим і містити роз'яснення порядку його 

оскарження. 

Соціальна допомога може бути призначена і виплачена за місцем 

фактичного проживання представника сім'ї за умови подання довідок про склад 

сім'ї і про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту 

населення за місцем реєстрації.  

У разі коли повнолітні члени сім'ї, яка звернулася за призначенням 

соціальної допомоги, фактично проживають разом, але зареєстровані за різними 

адресами, уповноважений представник сім'ї додає до заяви довідки про склад сім'ї 

та про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту 

населення за місцем реєстрації. 
 

Соціальна допомога не призначається у разі, коли: 
- працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не 

вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-

технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації протягом трьох 

місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної 

соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані 

безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують 

законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; 

осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за 
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дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному 

висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення 

ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або 

дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок 

психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних 

осіб, які надають соціальні послуги); 

- під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясовано, 

що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, не зазначені у 

декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового 

приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім'ї 

працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; 

можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; 

дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської 

техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо); 

- особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12 місяців 

перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю 

земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу 

(механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку 

тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири 

(будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в 

тому числі мобільного) зв'язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у 

межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням 

життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину 

прожиткового мінімуму для сім'ї; 

- у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складаються 

лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами I і II групи, 

та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара 

(крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не 

приносить дохід); 

- у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за 

умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім'ї 

та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, 

транспортного засобу (механізму). При цьому не враховуються транспортні 

засоби, які згідно із законодавством не є об'єктами оподаткування (крім 

тракторів на гусеничному ходу). 
 

За наявності обставин, перерахованих вище, державна соціальна допомога 

може бути призначена органом праці та соціального захисту населення на 

підставі рішень районних у м. Києві державних адміністрацій у разі, якщо:  

- у складі сім'ї є інвалід;  

- у малозабезпеченій багатодітній сім'ї виховуються троє або більше дітей 

віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у 

загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах 

I-IV рівнів акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);  

- неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов'язана з 

тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім'ї. Рішення про 

призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на 
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підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, яка звернулася за 

призначенням такої допомоги.  
 

Для призначення соціальної допомоги сім'ям, в яких є діти, що навчаються у 

вечірній школі з денною формою навчання, у вищому навчальному закладі або є 

слухачами курсів на контрактній основі, обстеження матеріально-побутових умов 

сім'ї обов'язкове.  

Якщо сім'єю навмисно подано недостовірні відомості чи приховано 

відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на державну 

соціальну допомогу та на визначення її розміру, виплата призначеної державної 

соціальної допомоги припиняється з місяця, в якому виявлено порушення. На 

наступний строк державна соціальна допомога може бути призначена не раніше 

ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення. 
 

 

Визначення  розміру  соціальної  допомоги . 

Відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям" малозабезпечена сім'я  сім'я, яка з поважних або 

незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від 

прожиткового мінімуму для сім'ї (гарантованого мінімуму), який становить з 1 

січня 2014 року: 

– для працездатних осіб − 21 %  відповідного прожиткового мінімуму;  

– для дітей − 85 % відповідного прожиткового мінімуму; 

– для інвалідів та осіб, які втратили працездатність − 100 % відповідного 

прожиткового мінімуму. 

Розмір допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення 

прожиткового мінімуму для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом за 

попередні шість місяців, але не може бути більшим ніж 75 % прожиткового 

мінімуму для сім’ї. Скористатися правом на одержання від держави щомісячної 

грошової допомоги може родина, середньомісячний сукупний дохід якої менший 

від рівня забезпечення прожиткового мінімуму розрахованого на сім’ю. 

Розмір державної соціальної допомоги (в тому числі й максимальний) 

збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років у 2014 році - на 250 гривень, 

а на кожну дитину віком від 13 до 18 років збільшується у 2014 році - на 500 

гривень. 
 

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується: 

 на 10 % для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу 

малозабезпеченої сім’ї;  

 на 20 % для кожної дитини:  

• яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебувають у 

шлюбі, і запис про батька, (матір) дитини в книзі реєстрації народжень 

провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька);  

• дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї; 

• в якої один або обидва батьків є інвалідами І або ІІ групи.  

Одиноким особам, визначеним за результатами медико-соціальної 

експертизи непрацездатними, які не мають інших джерел до існування, державна 

соціальна допомога може бути призначена на строк визнання особи 

непрацездатною. 



 
23 

Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел 

існування за тих же умов, соціальна допомога може бути призначена довічно.  
 

Зменшення розміру соціальної допомоги.  соціальна допомога може 

бути зменшена до 50 % її розміру у разі невикористання сім'єю можливостей 

знаходження додаткових джерел для існування. 

У разі повторного подання інформації про відсутність доходів у 

працездатних осіб, які включені до складу сім'ї (крім осіб, які доглядають за 

дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, що потребують догляду 

протягом часу, визначеного у медичному висновку лікувально-консультаційної 

комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які 

доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 16 років та 

особами, які досягли 80-річного віку; осіб, які в установленому порядку визнані 

безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство 

про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню), а також якщо 

середньомісячний розмір доходів залишається меншим ніж розмір мінімальної 

заробітної плати, розмір соціальної допомоги поступово зменшується при 

кожному наступному зверненні за її призначенням відповідно на 20, 20 і 10 

відсотків. 

Соціальна допомога може призначатися без зменшення її розміру на підставі 

рішень районних у м. Києві держадміністрацій. Рішення про призначення 

соціальної допомоги в таких випадках приймається на підставі обстеження 

матеріально-побутових умов сім'ї. 
 

Виплата  соціальної  допомоги.  Соціальна допомога виплачується раз на 

місяць за місцем реєстрації (фактичного проживання) уповноваженого 

представника сім'ї державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку або 

перераховується на особовий рахунок уповноваженого представника сім'ї в 

банківській установі.  

При переїзді сім'ї до іншої місцевості виплата соціальної допомоги за 

попереднім місцем проживання припиняється. 
 

Пільги для малозабезпечених сімей: 

- адресна безготівкова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, якщо плата за житлово-комунальні послуги перевищує 

15 % середньомісячного сукупного доходу родини (на 6 місяців); 

- безоплатні обіди у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з 

малозабезпечених роди; 

- звільнення від плати за харчування дітей в державних та комунальних 

дошкільних навчальних закладах для сімей, в яких сукупний дохід на 

кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення 

прожитого мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється 

законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення 

від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних 

навчальних закладах; 

- звільнення від плати за навчання у державних школах естетичного виховання 

дітей, якщо розмір коштів, що припадають на одного члена сім’ї на місяць, не 

перевищує розміру мінімальної заробітної плати; 
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- перевага в наданні пільгового державного кредиту для здобуття дітьми вищої 

освіти; 

- пільгове оздоровлення дітей шкільного віку та студентів управлінням сім'ї, 

молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; 

- безкоштовні запрошення на новорічні та різдвяні свята для дітей у разі їх 

наявності в структурних підрозділах районних в місті Києві державних 

адміністраціях.  

 

 

2.4. Соціальна підтримка багатодітних сімей. 
 

2.4.1. Допомога багатодітним сім'ям .   
 

Багатодітна сім'я − сім'я, в якій подружжя 

(чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому 

шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше 

дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один 

батько (одна мати), який (яка) проживає разом з 

трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До 

складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною 

формою навчання  у  загальноосвітніх,  професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах, − до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років. 

 

І. Відповідно до нормативно-правових документів Українського 
законодавства надається наступна допомога: 

1. 50 % знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах 

норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на 

кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та 

додатково 10,5 кв. метра на сім'ю) (відповідно до Закону України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей"). 

2. 50 % знижка плати за користування комунальними послугами 
(газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого 

балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством. 

Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, 

становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім'ї, який постійно 

проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю 
(відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 

питань соціального захисту багатодітних сімей"). 

3. 50 % знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, 

визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають 

центрального опалення (відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей"). 
4. 50 % вартості абонентної плати від затверджених тарифів за 

користування квартирним телефоном, позачергове встановлення квартирних 

телефонів (відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань соціального захисту багатодітних сімей"). 
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5. Безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів для дітей з 

багатодітних сімей (відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей"). 
6. Щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та 

комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а 

також компенсація витрат на зубопротезування – для дітей з багатодітних родин 
(відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 

питань соціального захисту багатодітних сімей"). 

7. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних 

закладах, аптеках та першочергова госпіталізація – для дітей з багатодітних 

родин (відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань соціального захисту багатодітних сімей"). 

8. Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту 
(крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській 

місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та 

автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, 

внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання – для дітей з 

багатодітних родин (відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей"). 

9. Безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку 
відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" – для дітей 

з багатодітних родин (відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей"). 
10. Пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-

технічних, вищих навчальних закладів дітям-інвалідам,…та іншим категоріям 

дітей, які потребують соціального захисту, у тому числі дітям з багатодітних 

сімей, у складі яких є 5-ро і більше дітей, за умови наявності у них достатнього 

рівня підготовки (відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей"). 

11. Звільнення від плати за навчання у ВНЗ державної та комунальної 

форми власності усіх рівнів акредитації багатодітні сім'ї, у складі яких є 5-ро і 

більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей за умови, що 

певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше (відповідно до 

Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального 

захисту багатодітних сімей"). 
12. Посвідчення для батьків та дітей з багатодітних сімей (відповідно до 

Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального 

захисту багатодітних сімей"). 

13. Адресна безготівкова субсидія для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, якщо плата за житлово-комунальні послуги 

перевищує 15 % середньомісячного сукупного доходу родини (відповідно до 

Положення про призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995  

№ 848, за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, які надаються 

відповідно до чинного законодавства і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України). 

14. Звільнення від плати за навчання у державних школах естетичного 

виховання дітей, якщо розмір коштів, що припадають на одного члена сім’ї на 

місяць, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати (відповідно до постанови 
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Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 № 374 "Про плату за навчання у державних школах 

естетичного виховання дітей"). 

15. Знижка у розмірі 50 % за харчування дітей з багатодітних сімей (в 

тому числі й тих, які перебувають під опікою) у державних та комунальних 

дошкільних навчальних закладах, а сім’ям, середньомісячний сукупний дохід 

яких нижче гарантованого мінімуму у розрахунку на одну осрбу, взагалі 

звільняються від плати за харчування дітей у цих закладах (відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 "Про невідкладні питання 

діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладах"). 
16. Безоплатне одноразове харчування учнів 1-4 класів (6-10 років), які 

відвідують групи подовженого дня (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах). 

17. Звільнення від плати за харчування дітей у санаторних дошкільних 

навчальних закладах (групах) для дітей з малими і затухаючими формами 

туберкульозу, спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які 

потребують корекції фізичного або розумового розвитку (відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 "Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах"). 

18. Надання щорічної додаткової відпустки тривалістю 10 календарних 

днів без урахування святкових і неробочих днів жінкам, які працюють і мають 

двох або більше дітей віком до 15 років. За наявності декількох підстав для 

надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 

календарних днів (стаття 19 Закону України "Про відпустки"). 

19. Присвоєння почесного звання "Мати-героїня" з одноразовою виплатою 

винагороди у розмірі 10 прожиткових мінімумів, встановленого для працездатних 

осіб (відповідно до Указів Президента України від 21.08.2004 № 963 "Про внесення змін до 

Указу Президента України від 29.06.2001 № 476", від 25.12.2007 № 1254 "Про одноразову 

винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"). 

20. Перевага в отриманні пільгового державного кредиту для здобуття 

дітьми вищої освіти (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2003  

№ 913 "Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для 

здобуття вищої освіти"). 

21. Щомісячна матеріальна допомога малозабезпеченим родинам, які 

мають середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для 

сім'ї (відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім'ям"). 

22. Безоплатні обіди у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з 

малозабезпечених родин при отриманні допомоги відповідно до Закону України 

"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 "Про організацію харчування 

окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах"). 

23. Зменшення суми загального місячного оподатковування доходу 
отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму 

податкової соціальної пільги у розмірі 100 % суми пільги – 1218 грн. (100 % 

соціальної пільги дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної 

особи і становить в 2014 році 1218 грн.) для платника податку, який утримує двох 

чи більше дітей до 18 років - у розрахунку на кожну таку дитину (Податковий кодекс 

України, ст. 169). 
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Житлове забезпечення: 

24. Першочергове надання приміщення багатодітним сім'ям, одиноким 

матерям, сім'ям, що виховують дітей-інвалідів, сім'ям при народженні близнят 
(відповідно до Житлового кодексу України). 

25. Позачергове надання приміщення сім'ям, які мають 5-х і більше 

дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей 

(відповідно до Житлового кодексу України). 

26. Право на позачергове отримання квартир або садибних 

(одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення 

для сімей, які мають 5 і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки 

одночасно 3 і більше дітей (відповідно до Закону України "Про житловий фонд соціального 

призначення"). 

27. Право на першочергове отримання квартир або садибних 

(одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення 

для сімей одиноким матерям й батькам, які мають трьох або чотирьох дітей, а 

також у разі народження у однієї жінки одночасно двох дітей (відповідно до Закону 

України "Про житловий фонд соціального призначення"). 

 

Пенсійне забезпечення: 

28. Встановлення пенсії за особливі заслуги матерям, які народили та 

виховали до 6-ти річного віку п’ятеро і більше дітей, як надбавку до основної 

пенсії, у розмірі від 35 % до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав 

виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за 

особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в 

установленому законом порядку. (відповідно до закону України "Про пенсії за особливі 

заслуги перед Україною"). 

29. Призначення дострокової пенсії за віком жінкам, які народили та 

виховали до 6-ти річного віку п'ятеро або більше дітей, але не раніше ніж за 5 

років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 15 років страхового 

стажу. При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди 

віком до 16 років. 

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або 

більше дітей чи дитини-інваліда здійснювалося батьком, йому призначається 

дострокова пенсія за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного 

віку, за наявності не менше 20 років страхового стажу (відповідно до Закону України 

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"). 

 
ІІ. Відповідно до нормативно-правових документів виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації) надається: 

- безкоштовне оздоровлення дітей (відповідно до Закону України "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей");  

- безкоштовні запрошення для дітей на новорічні та різдвяні свята для дітей у 

разі їх наявності в структурних підрозділах районних в місті Києві державних 

адміністраціях; 
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- безкоштовна стоматологічна допомога для матерів (батьків) багатодітних 

сімей, які виховують 3-х і більше неповнолітніх дітей, незалежно від 

середньомісячного сукупного доходу в КП "Київська міська стоматологічна 

поліклініка" – запис за тел. 484-01-58, 502-31-18 в будні дні з 9:00 до 19:00. Для 

отримання талону на безкоштовне обслуговування при собі мати паспорт та 

направлення від органу соціального захисту (відповідно до розпорядження Київської 

міської державної адміністрації від 26.06.2009 № 748 "Про затвердження Положення про 

порядок надання стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам населення в 

КП "Київська міська стоматологічна поліклініка"); 

- одноразова матеріальна допомога від голови районної у м. Києві державної 

адміністрації  звертатися письмово до голови району із зазначенням 

конкретної проблеми, вирішення якої потребує матеріальної допомоги; 

- постановка на облік в районну спілку багатодітних сімей; 

- безоплатний проїзд для одного з батьків багатодітної сім’ї в метрополітені 

на підставі посвідчення батьків багатодітної сім'ї (рішення Київської міської ради 

від 17.02.2011 №19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч 

киянам" на 2011-2015 роки"). 

  

 
2.4.2. Спілки для багатодітних сімей .   
 
Назва організації Адреса, телефон Види допомоги, які надаються 

Дарницький район   

Спілка багатодітних сімей 

"Сонечко" 

вул. Вереснева, 9, кв. 180,  

тел. 567-13-88 

Гуманітарна допомога, 

соціально-психологічна 

підтримка багатодітних сімей 

Товариство багатодітних сімей 

"Сім’я" 

вул. Вербицького, 22/1,  

кв. 249, тел. 562-46-82 

Гуманітарна допомога, 

соціально-психологічна 

підтримка багатодітних сімей 

Товариство багатодітних сімей 

"Лелека" 

вул. Вірменська, 3, кв. 39,  

тел. 560-38-50 

Гуманітарна допомога, 

соціально-психологічна 

підтримка багатодітних сімей 

Деснянський район   

Об’єднання багатодітних сімей 

Деснянського району "Київські 

троянди" 

 

вул. Жукова, 31, кв. 4,  

тел. 067-880-17-47 

063-877-58-58 

Надання гуманітарної допомоги, 

допомога та сприяння в 

працевлаштуванні, 

розповсюдження квитків (при 

наявності) на атракціони, Цирк, 

кінотеатри 

Об’єднання багатодітних сімей 

Деснянського району "Велика 

родина" 

вул. Сабурова, 18, кв. 307,  

тел. 530-55-20 

Надання гуманітарної допомоги 

Всеукраїнський благодійний 

фонд "Соціальне партнерство" 

(малозабезпечені багатодітні 

сім'ї, де виховується 7 і більше 

дітей до 18 років) 

пров. Лобачевського,  

8-а, тел. 591-54-44 

 

Поліпшення умов проживання 

сімей: фінансова допомога, 

забезпечення продуктами 

харчування, забезпечення всіх 

членів родини необхідним 

одягом 

Дніпровський район   

Громадська організація "Спілка 

багатодітних сімей "Діана" 

вул. Миропільська, 35, кв. 

26/1, тел. 543-40-36 

Благодійна та гуманітарна 

допомога 
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Об’єднання багатодітних сімей 

"Оріяна" 

вул. Червоноткацька, 27/2,  

тел. 559-13-67 

Благодійна та гуманітарна 

допомога 

Громадська організація 

багатодітних сімей "Едельвейс" 

вул. Юності, 6, кв. 52,  

тел. 592-32-32 

Благодійна, гуманітарна, та 

юридична допомога 

Печерський район   

Рада багатодітних сімей, дітей-

сиріт та дітей-інвалідів 

Печерського району 

вул. Кіквідзе, 6,  

тел. 254-21-14 

Гуманітарна допомога 

Благодійна організація "АРМІЯ 

СПАСІННЯ", українська філія 

вул. Шота Руставелі, 38,  

к. 3, тел. 246-66-89,  

287-45-98 

Безкоштовне забезпечення 

продовольством і одягом 

Благодійний фонд "Нова 

Україна" 

Печерський узвіз, 19, оф. 

104, тел. 577-53-20, 

562-90-66,  

050-968-33-22 

Придбання одягу, ліків, засобів 

особистої гігієни, іграшок, 

побутової хімії, канцтоварів, 

споруди дитячих майданчиків та 

на інші цілі, які необхідні для 

прогресивного розвитку, 

навчання і здоров'я 

малозабезпечених дітей України 

Подільський район   

Громадська організація "Союз 

багатодітних сімей" 

пр-т Свободи, 10,  

тел. 434-12-53, 

 093-505-13-42 

Оздоровлення, культурно-

освітня, соціально-побутова, 

розподіл гуманітарної допомоги 

Святошинський район   

Спілка організацій 

багатодітних сімей „Шанс” 

Святошинського району  

м. Києва 

м. Київ, 29вул. Гната Юри, 

9,  кв.203,   тел. 452-32-38  

451-15-57 

Консультативна допомога, 

оздоровлення, гуманітарна 

допомога 

Солом'янський район   

Об’єднання багатодітних сімей 

"Джерело" 

вул. Виборзька, 28, кв. 33,  

тел. 457-22-67,  

факс 457-19-11 

Гуманітарна, продуктова 

Асоціація багатодітних сімей 

"Добро та сім’я" 

тел. 243-23-13  Гуманітарна, продуктова 

Громадська організація 

"Дзвіночок" 

03124, м. Київ, бульвар І. 

Лепсе, 15-а,  

тел./ф. 404-82-97  

404-04-08  

Гуманітарна, продуктова, 

культурно-масові заходи, гуртки 

Шевченківський район   

Координаційний центр 

багатодітних сімей 

Шевченківського району 

вул. Артема, 79 

тел. 484-49-86, 362-61-38 

Захист законних соціальних, 

культурних, економічних та 

інших інтересів дітей та батьків 

з багатодітних та неповних 

сімей 

Рада багатодітних сімей 

Шевченківського району  

"Материнська любов" 

тел. 449-60-40,  

067-249-24-78 

Захист законних соціальних, 

культурних, економічних та 

інших інтересів дітей та батьків 

з багатодітних та неповних 

сімей 
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2.4.3. Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня".   
 

Порядок присвоєння почесного звання України "Мати-героїня". 

Почесне звання "Мати-героїня" присвоюється жінкам, які народили та 

виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, 

усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий 

особистий внесок у вихованні дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для 

здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих 

духовних і моральних якостей.  

Подання про присвоєння почесних звань вносяться Президентові України 

Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та 

іншими центральними органами виконавчої влади, Конституційним Судом 

України, Верховним Судом України, Вищим арбітражним судом України, 

Генеральною прокуратурою України, обласними, Київською міською державними 

адміністраціями, а також Комісією державних нагород та геральдики при 

Президентові України, творчими спілками, об'єднаннями громадян 

Клопотання про присвоєння почесних звань, які порушуються органами 

місцевого самоврядування, подаються Президентові України через Київську 

міську державну адміністрацію. 

Згідно з порядком представлення до почесних звань, затвердженого Указом 

Президента України від 19.02.2003 № 138, висунення кандидатур до відзначення 

державними нагородами здійснюється гласно за місцем роботи кандидатів. Якщо 

жінка не працює, висунення кандидатури може проводити спілка багатодітних 

сімей чи районне управління (відділ) у справах сім’ї, молоді та спорту.  

До однієї з вищезазначених установ необхідно надати відповідний комплект 

документів:  

 копію паспорта (пред'явити оригінал) та характеристику матері;  

 копії свідоцтв про народження дітей, їх паспорти (пред'явити оригінали); 

 копію свідоцтва про шлюб (пред'явити оригінал); 

 інші документи, що підтверджують вагомий особистий внесок у вихованні 

дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, 

розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних 

якостей.  
 

Після присвоєння Указом Президента України почесного звання України 

"Мати-героїня" необхідно звернутися до районного управління праці та 

соціального захисту населення із заявою та копію сторінок паспорта з даними про  

прізвище,  ім'я  та  по батькові, місце реєстрації для формування заявки та 

особової справи з метою виплати одноразової винагороди. 

 

Соціальний захист жінок, яким присвоєно почесне звання України 

"Мати-героїня": 

- одноразова виплата винагороди у розмірі 10 прожиткових мінімумів, 

встановленого для працездатних осіб. Для отримання винагороди необхідно 

подати заяву та копію паспорта до районного управління праці та соціального 

захисту населення (відповідно до Указу Президента України від 25.12.2007 № 1254 "Про 

одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"); 
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- встановлення пенсії за особливі заслуги – надбавка до основної пенсії, у 

розмірі від 35% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність. Для отримання надбавки необхідно звернутися в районний 

пенсійний фонд (відповідно до закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед 

Україною"); 

- першочергове надання приміщення матерям-героїням, багатодітним сім'ям, 

одиноким матерям, сім'ям, що виховують дітей-інвалідів, сім'ям при народженні 

близнят (відповідно до Житлового кодексу України). 

  

2.5. Допомога неповним сім’ям. 
  

2.5.1. Право  на  отримання  аліментів.   
Обов’язок подружжя утримувати один одного.  

Право на утримання (аліменти) (розірвання шлюбу не припиняє права особи 

на утримання, яке виникло у неї за час шлюбу) має той із подружжя, який є: 

 непрацездатним (особа, яка досягла пенсійного віку, або є інвалідом І, ІІ, 

ІІІ групи); 

 потребує матеріальної допомоги (якщо заробітна плата, пенсія, доходи 

від використання його майна, інші доходи не забезпечують йому 

прожиткового мінімуму, встановленого законом), за умови, що другий із 

подружжя може надавати матеріальну допомогу; 

  якщо на момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до досягнення 

встановленого законом пенсійного віку залишилося не більш як п'ять 

років, вона, він матимуть право на утримання після досягнення цього 

пенсійного віку, за умови, що у шлюбі вони спільно проживали не менш 

як десять років; 

 якщо у зв'язку з вихованням дитини, веденням домашнього 

господарства, піклуванням про членів сім'ї, хворобою або іншими 

обставинами, що мають істотне значення, один із подружжя не мав 

можливості одержати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду, він 

має право на утримання у зв'язку з розірванням шлюбу і тоді, якщо є 

працездатним, за умови, що потребує матеріальної допомоги і що 

колишній чоловік, колишня дружина може надавати матеріальну 

допомогу.  

Право на утримання у цьому випадку триває протягом трьох років від дня 

розірвання шлюбу.  

Права на утримання не має той із подружжя, хто негідно поводився у 

шлюбних відносинах, а також той, хто став непрацездатним у зв'язку із вчиненням 

ним умисного злочину, якщо це встановлено судом.  

Аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку 

(доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі та сплачуються 

щомісячно. За взаємною згодою аліменти можуть бути сплачені наперед.  

Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів від відповідача, але 

не міг їх одержати внаслідок ухилення відповідача від їх сплати, суд, залежно від 

обставин справи, може постановити рішення про стягнення аліментів за минулий 

час, але не більш як за один рік.  
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Право  дружини (чоловіка)  на утримання під час вагітності  та у 

разі проживання  з нею  дитини  (і в  разі розірвання  шлюбу):   

- дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності. Аліменти, 

присуджені дружині під час вагітності, сплачуються після народження 

дитини без додаткового рішення суду; 

- дружина (чоловік), з якою проживає дитина, має право на утримання від 

чоловіка (дружини) – батька (матері) дитини до досягнення дитиною трьох 

років; 

- якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, дружина 

(чоловік), з якою (яким) проживає дитина, має право на утримання від 

чоловіка (матері) до досягнення дитиною шести років. 

Право на утримання має вагітна дружина, а також дружина (чоловік), з якою 

(яким) проживає дитина, незалежно від того чи вона (він) працює та незалежно від 

її (його) матеріального становища, за умови, що чоловік (дружина) може надавати 

матеріальну допомогу.  
 

Виплата аліментів дружині (чоловіку) припиняється в разі припинення 

вагітності; народження дитини мертвою або якщо дитина передана на виховання 

іншій особі; у разі смерті дитини; якщо за рішенням суду виключено відомості про 

чоловіка (дружину) як батька (матір) з актового запису про народження дитини.  
 

Подружжя, а також особи, шлюб між якими було розірвано, мають право 

укласти договір про припинення права на утримання взамін набуття права 

власності на житловий будинок, квартиру чи інше нерухоме майно або одержання 

одноразової грошової виплати.  
 

Право  на  утримання  жінки  та  чоловіка,  які  не  перебувають  у  

шлюбі  між  собою.  Якщо жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між 

собою, тривалий час проживали однією сім'єю і один із них став непрацездатним 

під час спільного проживання, або в разі проживання з нею, ним їхньої дитини має 

право на утримання відповідно до Сімейного Кодексу України. 
 

Р о з м і р  а л і м е н т і в .  

Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти 

на дитину, визначається судом. Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, 

суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, 

яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття. Якщо після 

досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду 

з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються 

за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла 

повноліття. 

Якщо після збільшення встановленого законом мінімального розміру 

аліментів на дитину розмір аліментів, визначений судом у частці від заробітку 

(доходу) матері, батька дитини, буде меншим ніж мінімальний розмір аліментів, 

ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, одержувач 

аліментів має право звернутися до суду з позовом про відповідне збільшення 

розміру аліментів до платника аліментів. 

Розмір  аліментів,  визначений  за рішенням суду або домовленістю між 

батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом 
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платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного 

стану, погіршення або поліпшення  здоров'я  когось  із  них та в інших випадках. 

2.5.2. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються 
від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або 
місце проживання їх невідоме. 

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. 

Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу праці та 

соціального захисту населення за місцем проживання (перебування): 

 заяву за формою; 

 копію свідоцтва про народження дитини; 

 довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; 

 довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. 

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково 

подаються такі документи: 

 рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів 

на дитину;  

 довідка державної  виконавчої  служби,  що підтверджує факт несплати 

аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю 

звернення; 

 довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, 

слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання 

його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на 

строковій військовій службі; 

 повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання 

(перебування) одного з батьків дитини не встановлено; 

 довідка про розмір аліментів. 

Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років, кожні шість 

місяців, починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи. Для 

призначення допомоги на наступний шестимісячний строк одержувач подає лише 

заяву, в якій повідомляє про обставини, що можуть бути підставою для 

продовження виплати допомоги. 
 

Розмір тимчасової державної допомоги надається в розмірі 30 % 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і становить в 2014 році: 

для дітей до 6 років: 309,60 грн. 

для дітей від 6 до 18 років: 385,8 грн. 

Тимчасова допомога призначається і виплачується за місцем проживання 

(перебування) одного з батьків, який утримує дитину, органом праці та 

соціального захисту населення. 
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Допомога призначається дитині віком до 18 років і не призначається на 

дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням або на повному державному 

утриманні. 
 

Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менший 

від мінімального розміру аліментів на одну дитину, тимчасова допомога 

призначається в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і сумою, що 

становить 30 % прожиткового мінімуму, встановленого чинним законодавством 

для дитини відповідного віку. 

Перерахування розміру тимчасової допомоги проводиться органом праці та 

соціального захисту населення з дня досягнення дитиною відповідного віку без 

звернення одержувача. 

У разі встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для дитини 

відповідного віку розмір тимчасової допомоги перераховується без звернення 

одержувача з місяця, в якому набрав чинності закон, що встановлює новий розмір 

прожиткового мінімуму. 
 

Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі: 

1) встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов'язана 

сплачувати аліменти за рішенням суду; 

2) виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати 

свою дитину; 

3) досягнення дитиною 18-річного віку; 

4) виконання в повному обсязі зобов'язань одного з батьків щодо сплати аліментів 

у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон; 

5) влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне 

утримання; 

6) скасування або визнання усиновлення недійсним; 

7) усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька); 

8) відмови від стягнення аліментів; 

9) добровільного виконання рішення суду особою, зобов'язаною сплачувати 

аліменти; 

10) скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо 

стягнення аліментів; 

11) смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога; 

12) смерті одного з батьків, зобов'язаного сплачувати аліменти, або визнання його 

в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим; 

13) позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, 

батьківських прав; 

14) відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення 

батьківських прав; 

15) встановлення над дитиною опіки чи піклування. 

Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа місяця, що 

настає за місяцем, в якому виникла одна із зазначених обставин. 
 

Відрахування  аліментів  на  дитину  за  ініціативою  платника.  Один 

із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії 

про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у 



 
35 

розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. Така заява може бути ним 

відкликана.  

Аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, 

встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії. Також, аліменти 

можуть бути відраховані і тоді, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на 

підставі заяви та виконавчих документів, перевищує половину заробітної плати, 

пенсії, стипендії, а також якщо з нього вже стягуються аліменти на іншу дитину.  
 

Звільнення  батьків  від  обов'язку  утримувати  дитину.  Батьки 

можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину:  

- якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує 

повністю її потреби;  

- за рішенням суду; 

- якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, 

заінтересована особа має право звернутися до суду з позовом про стягнення 

аліментів. 
 

Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо 

від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про 

припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права 

власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку 

тощо). Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні 

цього договору.  
 

Час,  з  якого  присуджуються  аліменти  на  дитину . Аліменти на 

дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред'явлення позову. Аліменти 

за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, 

що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх 

одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може 

присудити аліменти за минулий час, але не більш як за три роки.  
 

Оформлення  аліментів.  

Для того, щоб оформити аліменти на дитину, потрібно укласти договір про 

сплату аліментів, у якому визначаються розмір та строки виплати. У разі 

невиконання одним із батьків свого обов’язку аліменти стягуються на підставі 

виконавчого напису нотаріусу. Також аліменти можуть стягуватися за рішенням 

суду.  

Існує добровільний і примусовий вид виплати аліментів. На підприємстві 

аліменти утримують на підставі заяви (при добровільній сплаті) або на підставі 

виконавчого листа (при примусовій сплаті). Бухгалтер фактично виконує 

доручення працівника або виконавчої служби щодо перерахування певної суми 

потрібному адресату. 

Якщо у заяві або у виконавчому листі не зазначено, що сума аліментів 

повинна бути більшою (меншою) за встановлену законодавством мінімальну 

величину, бухгалтер і надалі утримуватиме ту суму, яку утримував раніше, навіть 

коли вона менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Так 

продовжуватиметься до надходження заяви платника аліментів або виконавчого 

листа з новими даними. Тому той, хто зацікавлений в отриманні підвищених 

аліментів, має особисто проконтролювати процес переоформлення.  
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Підстави  виникнення  обов'язку  повнолітніх  дочки,  сина  

утримувати  батьків.  Повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які 

є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги та можуть бути звільнені 

судом від обов'язку утримання, якщо буде встановлено, що мати, батько 

ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків.  

У виняткових випадках суд може присудити з дочки, сина аліменти на строк 

не більш як три роки.  

 
 

2.5.3. Право  на  отримання  пенсії  в  разі  втрати  
годувальника.  

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним 

членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в 

годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для 

призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або особи, 

визнаної інвалідом, − незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям 

пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були 

вони на утриманні годувальника.  

Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, також 

мають право на пенсію, якщо згодом втратили джерело засобів до існування.  

Непрацездатними членами сім’ї вважаються: 

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли 

пенсійного віку; 

2) діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті 

годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього 

віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. 

Діти,  які  навчаються  за  денною  формою  навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-

технічних, вищих навчальних закладах, − до закінчення такими дітьми навчальних 

закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти − до 

досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;  

3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності − один з батьків або брат чи 

сестра,  дідусь  чи  бабуся  померлого годувальника незалежно від віку і 

працездатності, якщо він (вона)не працюють і зайняті доглядом за дитиною 

(дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років. 

До членів сім'ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого 

годувальника відносяться особи, якщо вони: 

1) були на повному утриманні померлого годувальника; 

2) одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них 

постійним і основним джерелом засобів до існування. 

Члени сім'ї померлого годувальника, для яких його допомога була 

постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й самі одержували 

пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію у зв'язку з втратою 

годувальника. 

Усиновлені діти мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника 

нарівні з рідними дітьми. 



 
37 

Пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника 

нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків. 

Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою 

годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення. 

Всі ці правила, що стосуються сімей померлих, відповідно поширюються і 

на сім’ї безвісти відсутніх, якщо безвісна відсутність годувальника засвідчена у 

встановленому порядку. 
 

Розмір  пенсій  в  разі  втрати  годувальника . 

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного 

непрацездатного члена сім'ї  50 % пенсії за віком померлого годувальника; на 

двох та більше непрацездатних членів сім'ї  100 % пенсії за віком померлого 

годувальника, що розподіляється між ними рівними частками. 

Дітям-сиротам пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в 

розмірах, зазначених вище, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків. 

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається на весь період, 

протягом якого член сім'ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а 

членам сім'ї, які досягли пенсійного віку  довічно. 

Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім'ї здійснюється з 

першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому склалися обставини, що 

спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії. 

На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою 

годувальника, призначається одна спільна пенсія. 

На вимогу члена сім'ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка 

виплачується окремо. 

Дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні 

пенсія у зв'язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі та 

перераховується на їхні особисті рахунки у банку. 

Документи, необхідні для призначення пенсії у зв'язку з 

втратою годувальника.  

Заява про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника подається 

працівником (членом його сім'ї у зв'язку з втратою годувальника) до районного 

управління Пенсійного фонду України через уповноважену посадову особу 

підприємства, установи, організації. За бажанням особи така заява може бути 

подана особисто за місцем проживання (реєстрації). 

До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника 

подаються документи померлого годувальника:  

- документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного 

трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або 

відповідних записів у ній; 

- довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу до 01.07.2000, а 

починаючи з 01.07.2000 індивідуальні відомості про застраховану особу 

надаються відділом персоніфікованого обліку; 

- довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера 

померлому годувальнику (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із 

заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, має такий 

документ); 
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- свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія; 

- довідка про склад сім'ї померлого годувальника та копії документів, що 

засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником; 

- свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану (далі - РАГС) про 

смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім; 

- документи про вік померлого годувальника сім'ї при відсутності таких даних у 

свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно 

відсутнім; 

- довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої 

освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що діти 

навчаються за денною формою навчання (діти  (у  тому  числі  діти,  які  

народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого 

годувальника,  які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали 

інвалідами до досягнення 18 років);  

- довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків, 

дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і 

працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною 

(дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років; 

- документи про місце проживання (реєстрації); 

- документ про перебування членів сім'ї (крім дітей) на повному утриманні 

померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, 

що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування; 

- експертний висновок із встановлення причинного зв'язку смерті годувальника 

з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок 

аварії на Чорнобильській АЕС. 

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК 

виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім'ї, яким право на пенсію у 

зв'язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності. Для осіб, які 

визнані інвалідами з дитинства після досягнення 18-річного віку, додається 

висновок МСЕК про час настання інвалідності.  

До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника сім'ї 

військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від 

військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої 

військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або 

документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім. Якщо смерть 

настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво РАГС про 

смерть годувальника, довідка військового комісаріату про проходження військової 

служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби 

та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов'язана з 

проходженням військової служби. 

 У разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пенсію, такою 

особою протягом 10 днів надається органу, що призначає пенсію, довідка про 

прийняття на роботу (навчання). Надалі для проведення індексації подається 

довідка про розмір заробітної плати (стипендії) з урахуванням індексації. 

Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна 

пред'явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її 

проживання (реєстрації) та вік). 
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Для неповнолітніх дітей, які не мають паспорта, документом, який засвідчує 

вік, є свідоцтво про народження. 

До заяви: 

- опікуна (піклувальника) додається копія рішення органу опіки та піклування 

про призначення опікуна (піклувальника) або відповідне рішення суду; 

- батьків-вихователів додається угода про організацію діяльності дитячого 

будинку сімейного типу; 

- патронатного вихователя додається копія договору про патронат. 

 

 
2 .5 .4 .  Підтримка одиноких батьків,  які  самі  виховують 

дітей .  
Одинокі батьки з дітьми мають право на отримання наступних 

видів матеріальної допомоги: 

за рахунок коштів з державного бюджету: 

- пенсію в разі втрати годувальника, якщо батько  вдівець; 

- державну соціальну допомогу на дітей одиноким матерям – у 

разі смерті матері та не отримання пенсії у разі втрати 

годувальника або соціальної пенсії на дітей; 

- державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям; 

- тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх 

невідоме; 

- державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; 

за рахунок коштів з міського або районного бюджетів у 2014 році: 

- премію Київського міського голови одиноким батькам та одиноким матерям, 

які самі виховують дітей, в розмірі 2000 грн.; 

- одноразову матеріальну допомогу від голови районної в місті Києві 

державної адміністрації  звертатися письмово до голови району із 

зазначенням конкретної проблеми, вирішення якої потребує матеріальної 

допомоги. 

 

Окрім цього: 

- щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів 

без урахування святкових і неробочих днів; 

- щорічна відпустка у зручний час для одинокого батька; 

- щорічна відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 17 

календарних днів батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі 

тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше 

дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; 

- щорічна відпустка без збереження заробітної плати батьку, якщо дитина 

потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному 

висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі 

якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), – не більш 

як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку; 



 
40 

- збільшено на 20 % прожитковий мінімум для кожної дитини, яка 

утримується батьком, що не перебуває у шлюбі, і запис про матір дитини в 

книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за 

вказівкою батька, при нарахуванні допомоги відповідно до Закону України 

"Про надання допомоги малозабезпеченим сім'ям"; 

- зменшення суми загального місячного оподатковування доходу 

отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму 

податкової соціальної пільги у розмірі 150 % суми пільги – 1827 грн. (100 % 

соціальної пільги дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної 

особи і становить в 2014 році 1218 грн.) для платника податку, який є 

одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником 

- у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; 

- адресна безготівкова субсидія для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, якщо плата за житлово-комунальні послуги 

перевищує 15 % середньомісячного сукупного доходу родини; 

- безоплатні обіди у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з 

малозабезпечених роди; 

- безоплатне одноразове харчування учнів 1-4 класів (6-10 років), які 

відвідують групи подовженого дня;  

- безоплатне утримання вихованців в інтернатних навчальних закладах; 
- звільнення від плати за харчування дітей в державних та комунальних 

дошкільних навчальних закладах для сімей, в яких сукупний дохід на 

кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення 

прожитого мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється 

законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення 

від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних 

навчальних закладах; 

- звільнення від плати за харчування дітей з малозабезпечених родин в 

державних та комунальних дошкільних навчальних закладах; 

- звільнення від плати за навчання у державних школах естетичного 

виховання дітей, якщо розмір коштів, що припадають на одного члена сім’ї 

на місяць, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати; 

- безкоштовні запрошення для дітей на новорічні та різдвяні свята при 

наявності таких запрошень в структурних підрозділах районних в місті Києві 

державних адміністраціях; 

- перевага в наданні пільгового державного кредиту для здобуття дітьми з 

малозабезпечених родин вищої освіти; 

- пільгова черга при постановці на квартирний облік для отримання житла 

за бюджетні кошти; 

- фінансово-кредитна підтримка одинокому молодому батьку на 

будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві (звертатися в районний 

кварт відділ); 

- безкоштовна стоматологічна допомога одиноким батькам, які мають 

середньомісячний сукупний дохід, що не перевищує розміру прожиткового 

мінімуму для дитини відповідного віку в КП "Київська міська стоматологічна 

поліклініка" – запис за тел. 484-01-58, 502-31-18 в будні дні з 9:00 до 19:00. 
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Для отримання талону на безкоштовне обслуговування при собі мати паспорт 

та направлення від органу соціального захисту; 

- безкоштовний проїзд усіма видами громадського транспорту для школярів 

при наявності учнівського квитка. 
 

З метою соціальної підтримки одиноких батьків (жінок, дітей, молоді, 

сімей) в м. Києві працюють служби та центри, які надають соціальні послуги, 

психологічні, юридичні, соціально-медичні, інформаційні та інші консультації на 

безоплатній основі, реалізують програми для різних категорій сімей, дітей, жінок, 

а саме:  

- Київський міський центр сім'ї "Родинний дім": вул. Салютна, 11-а,  

тел. 422-10-69 (реалізація програм для сімей, надання консультацій психолога, 

юриста); 

- Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:  

вул. Довженка, 2, тел. 458-27-67 (здійснення соціального супроводу сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, надання консультацій, соціальна 

підтримка сімей); 

- Служба у справах дітей: вул. Дегтярівська, 3-а, тел. 484-05-25 (захист прав 

дітей); 

- Київський молодіжний центр праці: вул. Б. Хмельницького, 51-б,  

тел. 288-10-02 (сприяння працевлаштуванню молоді, реалізація програм з 

працевлаштування). 

 

 

2 .5 .5 .  Право на отримання премії  Київського міського 
голови одиноким батькам та одиноким матерям,  які  самі 
виховують дітей.  

Для здобуття премії Київського міського голови необхідно звернутися до 

відділу у справах сім'ї, молоді та спорту районної в місті Києві державної 

адміністрації або кандидатури висуваються громадськими об'єднаннями, 

трудовими колективами підприємств, установ та організацій.  

Розмір премії становить 2000 грн. 

Висуватися на премію мають право:  

- одинокі батьки: вдівці; дружини яких позбавлені батьківських прав або 

вони ніколи не перебували у шлюбі і самі виховують дітей до 18 років, які 

мешкають та зареєстровані в м. Києві; 

- одинокі матері: вдови; матері зі статусом "одинока мати"; батьки яких 

позбавлені батьківських прав і самі виховують дітей до 18 років, мешкають 

та зареєстровані в м. Києві.  

Перелік необхідних документів для подання до міської комісії: 

 характеристики з місця роботи батька або матері та з місця навчання дитини 

(дітей); 

 документи, що підтверджують статус одинокого батька (копія свідоцтва про 

смерть дружини; рішення органу про призначення опіки над дитиною 

(дітьми) або про позбавлення батьківських прав матері тощо) або одинокої 

матері (копія свідоцтва про смерть чоловіка; копія довідки, що підтверджує 
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статус одинокої матері, видана районним управлінням праці та соціального 

захисту населення; рішення органу про позбавлення батьківських прав 

батька); 

 акт обстеження матеріально-побутових та житлових умов проживання 

родини, в якому зазначаються умови проживання дитини (дітей), 

взаємовідносини в сім'ї, наявність необхідних речей для родини, 

господарський стан приміщення (охайність, чистота, порядок і т.д.); 

 довідка про склад сім'ї; 

 копія паспорта батька або матері; 

 копія свідоцтва про народження дитини (дітей); 

 копія ідентифікаційного коду батька або матері; 

 фотографія батька або матері розміром 3 х 4 см. 

Комплект документів необхідно подавати до відділу у справах сім’ї, молоді 

та спорту районної в місті Києві державної адміністрації за місцем проживання, а 

у разі подання кандидатур громадськими об'єднаннями, трудовими колективами 

підприємств, установ та організацій – до Управління сім'ї, молоді та спорту 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту за адресою: вул. Дегтярівська, 31-а, 

тел. 483-35-85. 

Районні відділи (управління) у справах сім'ї, молоді та спорту: 

Голосіївський район: просп. 40-річчя Жовтня, 42, тел. 206-27-74 

Дарницький район: вул. Кошиця, 11, тел. 564-90-91 

Деснянський район: вул. Бальзака, 12, тел. 546-54-06 

Дніпровський район: вул. Краківська,20, тел. 292-48-34 

Оболонський район: вул. Мате Залки, 5-б, тел. 419-62-94 

Печерський район: вул. Суворова, 15, тел. 280-21-58 

Подільський район: вул. Костянтинівська, 32, тел. 417-21-12 

Святошинський район: пр-т Перемоги, 97, тел. 424-13-37 

Солом'янський район: пр-т Повітрофлотський, 41, тел. 207-09-59 (10) 

Шевченківський район: бульвар Шевченка, 26/4,  тел. 235-63-64 

Районна в місті Києві державна адміністрація подає повний комплект 

документів до Управління сім'ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). Міська комісія Управління до 1 березня кожного року 

визначає 20 кандидатів на Премію.  

Премії вручаються урочисто напередодні відзначення Міжнародного дня 

сім’ї. 
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РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СІМЕЙ 
 

3.1. Мережа центрів соціальної підтримки та соціального 
захисту сімей. 

 

Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"  підтримка становлення та 

розвитку сімей, реалізація соціальних програм, надання психологічних, 

юридичних, інформаційних консультацій. 

Адреса: вул. Салютна, 11-а, тел. 422-10-69. 
 

Київський міський центр роботи з жінками  допомога у вирішенні проблем  

щодо жінок; допомога жінкам, які постраждали від насильства в сім'ї. При центрі 

працює притулок для жінок, які постраждали від насильства в сім'ї. 

Адреса: вул. Мельникова, 20, телефон "Довіра" – 489-44-48. 
 

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді − 

забезпечує організацію та проведення соціальної роботи із соціально 

незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

Адреса: вул. Довженка, 2, тел. 458-27-67. 
 

Київський міський центр соціально-психологічної допомоги 

Цільова група: особи (в тому числі з дітьми), які перебувають у складних життєвих 

обставинах. При Центрі працює притулок, термін перебування – до 3-х місяців. 

Центр проводить психодіагностику з метою психологічної реабілітації та 

адаптації; надає консультативну допомогу з питань виховання дітей; допомогу в 

оформленні правових документів; інформацію про режим роботи закладів 

соціального спрямування, охорони здоров’я, освіти, центру зайнятості, органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Адреса: вул. Новодарницька, 26, корп. 1, тел. 566-15-48. 
 

Київський молодіжний центр праці – надання молоді міста допомоги з питань 

тимчасового та постійного працевлаштування; перепідготовка та підвищення 

кваліфікації молоді; надання правового та економічного захисту молодим 

підприємцям;  підтримка підприємницьких та громадських ініціатив молоді; 

створення нових робочих місць; координація та розвиток міжнародних програм; 

підвищення кваліфікації та організація виробничого стажування молоді за 

кордоном. 

Адреса: вул. Б.Хмельницького, 51-б, тел. 288-10-02. 
 

Центр соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, які не мають 

певного місця проживання – медико-соціальний заклад, призначений для 

тимчасового проживання осіб без визначеного місця проживання, які мають 

направлення з приймальника-розподільника. Підопічні установи забезпечуються 

одягом, взуттям, постільною білизною, м’яким та твердим інвентарем та столовим 

посудом. Для мешканців Київського ЦСА організовано трьохразове харчування.  

Підопічні установи отримують цілодобове медичне обслуговування. Приймання 

до Центру соціальної адаптації для осіб, що не мають визначеного місця 
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проживання, здійснюється за путівкою, виданою Департаментом соціальної 

політики. До Центру приймаються колишні мешканці м. Києва, які перебувають 

на обліку в Центрі обліку бездомних громадян після отримання направлення з 

прийомника-розподільника. 

Адреса: Київська обл., Вишгородський район, с. Ясногородка 
 

Центр обліку бездомних громадян – заклад соціального захисту, що веде облік 

бездомних громадян, відновлює документи та проводить реєстрацію переважного 

місця знаходження.  Підопічні Центру обліку бездомних громадян отримують 

соціальну та юридичну допомогу. 

Адреса: вул. Суздальська, 4/6.  

"Філія Центру обліку бездомних громадян": пров. вул. Лобачевского, 8-а,  

тел. 591-54-40. 
 

Будинок соціального піклування з відділенням нічного перебування – заклад 

соціального захисту, що надає соціальні послуги бездомним громадянам, 

створений для перебування бездомних громадян, який має у своєму складі 

відділення нічного перебування та соціальний готель. Підопічні установи 

забезпечуються одягом, взуттям, постільною білизною, м’яким та твердим 

інвентарем та столовим посудом. Для мешканців відділення нічного перебування 

передбачена вечеря.  

Підопічні БСП отримують невідкладну медичну допомогу, проводиться санітарна 

обробка бездомних громадян та дезинфекція їхнього одягу;  

Право на перебування у Будинку мають громадяни України, іноземці, біженці та 

особи без громадянства, які постійно на законних підставах і після втрати прав на 

жилі приміщення проживають на території України і мають можливість 

оплачувати послуги.  

До Будинку можуть прийматися бездомні громадяни з дітьми віком від 7 до 18 

років. Бездомні громадяни, які не мають змоги оплатити послуги, можуть бути 

прийняті до відділу нічного перебування на безкоштовній основі за письмовими 

направленнями Департаменту соціальної політики строком до п'яти діб. 

Адреса: вул. Суздальська, 4/6. 
 

Дарницький дитячий будинок-інтернат для дівчаток (вул. Ялинкова, 58/60), 

Святошинський дитячий будинок-інтернат для хлопчиків (вул. Котельникова, 

буд. 51) – приймаються діти-інваліди віком від 4 до 18 років з аномаліями 

розумового розвитку, які можуть самостійно пересуватися і обслуговуватися, 

потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування і яким 

згідно з медичним висновком не протипоказано перебування в цій установі, 

незалежно від наявності родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати 

(направлення до будинку-інтернату здійснює Департамент соціальної політики). 
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3.2. Соціальні програми для сімей. 
1. "Школа життя" – налагодження взаємостосунків в системі "учитель – 

батьки – діти" для запобігання негативним явищам у сім’ях.  

2. "Репродуктивне здоров’я: відповідальне батьківство та безпечне 

материнство" – підготовка сімей до народження   дитини,  проведення 

роз'яснювальної роботи серед  сімей з питань  репродуктивного здоров'я  сім'ї. 

3. Програма ґендерної освіти населення – підвищення рівня гендерної 

освіти населення. 

Підпрограма "Почни власну справу"  для жінок, які знаходяться в декретній 

відпустці, молодих сімей та жінок, які бажають відкрити власну справу.  

4. Програма попередження домашнього насильства, корекційна робота з 

особами, які вчинили насильство та протидія торгівлі людьми – формування 

ненасильницької моделі поведінки в осіб, які вчинили насильство в сім’ї; 

зменшення негативних явищ в суспільстві; надання психологічної та юридичної 

допомоги особам, які вчинили домашнє насильство та членам родини; проведення 

роботи серед населення щодо запобігання  домашнього насильства.  

5. "Клуб родинної культури" – формування гармонійних стосунків у сім’ях, 

запобігання розлученням, надання допомоги сім’ям у вихованні дітей, збереження 

та популяризація кращих родинних звичаїв та традицій, підтримка творчих родин.  

6. "Обмін досвідом працівників соціальної сфери" – підвищення 

професійного рівня спеціалістів соціальної сфери м. Києва.  

7. Програма підготовки молоді до подружнього життя "Щаслива 

сім’я". 
Мета програми – підготувати молодь до подружнього життя (навчання 

будувати сімейні стосунки, запобігання розлученням, насильству в сім’ї, 

впровадження ґендерної рівності).  

 Кожен курс складається з 15 занять із фахівцями:  психологами, юристами, 

медичними та соціальними працівниками. 

Заняття проводяться за двома адресами: вул.. Хрещатик, 12, та вул. 

Довженка, 2. Запис на курси за тел. 422-10-69.  

З питань участі у будь-якій програмі звертатися в Київський міський 

центр сім'ї "Родинний дім" за адресою: вул. Салютна, 11-а,  тел. 422-10-69. 
 

                

3.3. Дитячо-юнацькі спортивні школи та 
спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи 
олімпійського резерву. 

 

№ з/п Повна назва школи Відділення з видів спорту Юридична адреса, телефон  

 Голосіївський район   

1.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Вікторія" 

гірськолижний спорт, 

сноубординг, шорт-трек 

м. Київ, вул. Академіка 

Глушкова, 9, тел. 526-11-91 
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2.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа  №15 

Голосіївської РДА 

велоспорт-шосе, теніс, теніс 

настільний, футбол, 

гірськолижний спорт, лижні 

гонки 

м. Київ, вул. Якубовського, 

7-а, тел.250-10-33, 250-15-97 

3.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Школа боротьби" 

боротьба греко-римська, 

боротьба вільна, дзюдо 

м. Київ, вул. Жилянська, 46 

4.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа  "Арго" 

Голосіївської РДА (ДЮСШ 

Єгер-Голосієво) 

боротьба на поясах "Алиш", 

пауерліфтинг 

м Київ, Проспект 40-річчя 

Жовтня, 42 

5.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа  "Тріумф" 

Голосіївської РДА  

стрибки у воду, стрільба 

кульова 

м Київ, Проспект 40-річчя 

Жовтня, 42 

6.  Кінно-спортивна дитячо-

юнацька спортивна школа 

"Авангард" 

кінний спорт м. Київ, вул. Василя Касіяна, 

1 

7.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Феєрія" 

спортивні танці м. Київ, пр.Червонозоряний, 

128, тел.521-97-32 

  

Дарницький район 

  

8.  Спеціалізована дитячо-

юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву з 

кульової стрільби та біатлону 

"Схід" 

біатлон, стрільба кульова м. Київ, вул. Привокзальна, 

12-Б, тел.566-01-64 

9.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа "Восход" 

футбол, бокс, гімнастика 

художня, панкратіон 

м. Київ, вул. Бориспільська, 

8, тел. 566-98-74 

10.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Атлет" 

футбол м. Київ, вул. Зрошувальна, 4-

а, тел.581-60-49 

11.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №3 

бротьба вільна, вітрильний 

спорт, дзюдо,гімнастика 

художня, тхеквондо ВТФ 

м.Київ, вул.Олійника,21 

  

Деснянський район 

  

12.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №18 

бадмінтон, баскетбол, 

волейбол, плавання, 

гімнастика художня, 

спортивна акробатика 

м. Київ, вул. Бальзака, 52-б, 

тел.546-21-08 

13.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа №14 

бокс, дзюдо, легка атлетика, 

футбол,боротьа самбо 

м. Київ, вул. Шолом-

Алейхема, 5-а, тел. 513-77-82 

14.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №23 

теніс, теніс настільний, шахи м. Київ, пр. Маяковського, 

24-в,  тел.515-22-27 

15.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №1 

бокс, веслування академічне, 

лекга атлетика, фехтування 

м.Київ, просп.Лісовий, 33б 

  

Дніпровський район 

  

16.  Спеціалізована дитячо-

юнацька школа олімпійського 

резерву №16 

баскетбол, легка атлетика, 

фехтування, футбол 

м. Київ, вул. Березняківська, 

26-а, тел. 296-15-40 
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17.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №3 

баскетбол, боротьба вільна, 

гімнастика художня, теніс 

настільний, шахи 

м. Київ, Бульвар Праці, 7,  

тел.292-32-75 

18.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №10 

бокс, волейбол, гандбол, 

дзюдо, футбол, теніс 

настільний, танці на візках 

м. Київ, вул. Серафимовича, 

3-а, тел.550-94-03,  

факс 550-61-22 

19.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №21 

гандбол, гімнастика 

художня, теніс настільний, 

футбол, підводний спорт, 

плавання (інваспорт) 

м. Київ, вул. Алма-Атинська, 

60, тел.568-97-99, 576-87-46 

20.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа з академічного 

веслування "Славутич" 

веслування академічне  м. Київ, Паркова дорога, 24, 

тел.279-98-98 

21.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа з академічного 

веслування та веслування на 

байдарках і каное "Київ" 

веслування академічне, 

веслування на байдарках і 

каное, веслування на човнах 

"Дракон" 

м. Київ, Паркова дорога, 14, 

тел.278-20-05 

  

Оболонський район 

  

22.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа "Маяк" 

весловий слалом м. Київ, вул. Прирічна, 30-а, 

тел. 228-94-35 

23.  Спеціалізована дитячо-

юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву з 

вітрильного спорту 

вітрильний спорт м. Київ, вул. Прирічна, 30, 

тел. 411-03-11 

24.  Спеціалізована дитячо-

юнацька школа олімпійського 

резерву з футболу "Зміна" 

футбол м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 

24-а, тел. 418-60-67,  

418-61-14 

25.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №13 

боротьба греко-римська, 

волейбол, гімнастика 

художня 

 м. Київ, пр-т Оболонсьький, 

28-г, тел.412-20-21 

26.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа №22  

"Олімп" 

бейсбол, боротьба греко-

римська, гімнастика 

художня, карате, плавання, 

футбол 

04209, м. Київ, вул. Лісова, 

28, тел.401-92-82 

27.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа з дзюдо "Іппон" 

дзюдо м. Київ, пр. Оболонський,  

2-б, тел.233-00-33 

28.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа  "Пуща-

Водиця" 

спортивне орієнтування, 

теніс 

м. Київ, вул. Гамарника, 54, 

тел.401-83-53 

29.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  з хокею  з шайбою 

"Київ" 

хокей з шайбою м. Київ, вул. Бережанська, 

20,кв. 25,тел. 425-53-49 

  

Печерський район 

  

30.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа "Арсенал" 

кікбоксинг, рукопашний бій м. Київ, вул. Івана Мазепи, 

4/6, тел. 280-45-33 

31.  Спеціалізована дитячо-

юнацька школа олімпійського 

резерву №9 

плавання, водне поло м. Київ,вул. Бастіонна, 7,тел. 

285-69-42, факс 284-57-12 
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32.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №1 

баскетбол, сучасне 

п"ятиборство, теніс, теніс 

настільний, футбол, 

боротьба самбо 

м. Київ, вул. Бастіонна, 3/12, 

тел.285-59-70 

33.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа КПДЮ 

веслування на байдарках і 

каное,вітрильний спорт, гра 

ГО, шахи,шашки 

м. Київ, вул. І.Мазепи, 13, 

тел. 280-21-42,  

факс 280-95-19 

34.  Центральна дитячо-юнацька 

спортивна школа  ФСТ 

"Спартак" 

бокс, боротьба вільна, 

боротьдський боксба на 

поясах Алиш, веслування на 

байдарках і каное, стрільба із 

луку, таїлан 

 м.Київ,  вул.Чеська, 9, 

тел.529-95-78 

35.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа "Спартак" 

бейсбол, боротьба греко-

римська, веслування на 

байдарках і каное, стрибки 

набатуті, футзал 

м.Київ, вул.Чеська, 9 

36.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №2 

важка атлетика, 

дзюдо,пауерліфтинг 

м.Київ, вул.Чеська, 9 

37.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа ФСТ "Спартак" 

теніс, сноубординг, 

вітрильний спорт, регбі, 

спортивні танці 

м.Київ, вул.Чеська, 9,  

529-95-78 

38.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа з академічного 

веслування "Буревісник" 

веслування академічне  м. Київ, Паркова дорога, 18, 

тел.278-77-54, 253-17-26 

39.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Академія танцю" 

спортивні танці м. Київ, вул. Тельмана, 

1/32,тел.521-97-32 

  

Подільський район 
 

  

40.  Спеціалізована дитячо-

юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву з 

лекгої атлетики 

легка атлетика м. Київ,  вул.Фрунзе,105,    

тел. 468-22-51 

41.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа "Авіатор" 

регбі м. Київ,  вул.Фрунзе, 105,  

тел.468-20-36 

42.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа "Акроспорт" 

акробатика спортивна, 

стрибки на батуті 

м. Київ, вул. Фрунзе, 105,  

тел. 468-03-90 

43.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа з плавання 

акробатика спортивна, 

стрибки на батуті 

м. Київ, вул. Фрунзе, 105,  

тел. 468-69-61 

44.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа "Олімпієць" 

бокс, боротьба вільна м. Київ, вул. Фрунзе, 105,  

тел. 361-66-05 

45.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа "Темп" 

боротьба вільна, волейбол 

пляжний 

м. Київ, вул. Фрунзе, 105, 

тел. 423-66-68 

46.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №4 

стрибки у воду, стрибки на 

батуті, акробатика спортивна 

м. Київ, пр. Правди, 64-г,  

тел. 484-80-32 

47.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа боротьби та боксу 

боротьба греко-римська м. Київ, Контрактова площа, 

10-в, тел.425-50-63,  

факс 425-30-82 

 Святошинський район   

48.  Спеціалізована дитячо-

юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву з 

теніс м. Київ, вул. Генерала 

Вітрука, 8-Б, тел. 424-73-09 
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тенісу 

49.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №2 

гандбол, стрільба кульова м. Київ, вул. Симиренка, 5-б, 

тел.402-92-03 

50.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №17 

гандбол, легка атлетика, 

теніс, футбол 

м. Київ, вул. Симиренка, 5-б, 

тел.402-27-63 

51.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №25 

гімнастика художня, 

плавання, футзал 

м. Київ, вул. Жмеринська, 8, 

тел.274-98-15 

52.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №26 

баскетбол, теніс настільний, 

футбол 

м. Київ, пр. Леся Курбаса, 

10-д, тел.405-42-47 

  

Солом'янський район 

 

  

53.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа інвалідів  

"Прометей" 

пляжний футбол, футбол, 

настільний теніс, 

пауерліфтинг, легка атлетика 

м Київ, вул. Єреванська, 9, 

тел. 243-30-95 

54.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №5 

баскетбол, волейбол, 

гімнастика художня, 

стрільба кульова, 

таїландський бокс, 

фехтування 

м. Київ, вул.Єреванська, 23, 

тел. 242-61-98 

55.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №12 

баскетбол, боротьба греко-

римська, волейбол пляжний, 

регбі, спортивне 

орієнтування 

м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 

15-а, тел.497-61-12 

56.  Спеціалізована дитячо-

юнацька школа олімпійського 

резерву з веслування на 

байдарках і каное 

"Локомотив" 

веслування на байдарках і 

каное 

м. Київ, пров. Стадіонний, 

10/2,  

тел.465-32-78 

57.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Дует" 

спортивні танці вул. Івана Пулюя, 5,  

тел.521-97-32 

  

Шевченківський район 

 

  

58.  Спеціалізована дитячо-

юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву з 

баскетболу 

баскетбол м. Київ, вул. Мельникова, 48, 

тел. 486-26-85 

59.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа "Артем" 

дзюдо, тхеквондо ВТФ м. Київ, вул. Мельникова, 

2/10, тел. 468-22-51 

60.  Спеціалізована дитячо-

юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву зі 

спортивної гімнастики 

гімнастика спортивна м. Київ, вул. Мельникова, 46, 

тел. 483-18-10 

61.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа з велоспорту 

велоспорт-шосе, велоспорт-

БМХ, велоспорт-трек, 

велоспор-МТБ 

м. Київ, вул.Хмельницького, 

58, тел. 234-91-32 

62.  Спеціалізована дитячо-

юнацька школа олімпійського 

резерву №6 

легка атлетика м. Київ, вул. Туполєва,  22-д, 

тел. 400-81-63 
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63.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №20 

гімнастика спортивна, 

гімнастика художня, 

спортивна акробатика 

м. київ, вул. Стретінська, 11, 

тел. 272-02-33 

64.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №7 

веслування на байдарках 

іканое, теніс, теніс 

настільний (інваспорт) 

м. Київ,вул. Прорізна, 19-а, 

тел.278-40-21 

65.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа №24 

регбі, стрільба із луку, 

футбол, боротьба на поясах 

"Алиш", кікбоксинг, 

українська боротьба на 

поясах 

м. Київ, вул. Салютна, 11-а, 

тел. 400-23-82 

66.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Юність Києва" 

гімнастика спортивна м. Київ, вул. Хрещатик, 12 

67.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Старт" 

легка атлетика м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

550-60-17 

68.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Армієць" 

фехтування м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел. 271-36-38 

69.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Дельфін" 

плавання  м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел. 528-07-07 

70.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Сюїта" 

фігурне катання на ковзанах м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел. 483-11-41 

71.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Лідер" 

фігурне катання на ковзанах м. Київ, вул. Хрещатик, 12 

72.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  Дерюгіних 

гімнастика художня  м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел. 270-52-89 

73.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Юний спартаківець" 

дзюдо м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел. 419-36-16, 502-23-74 

74.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа  "Динамо" 

плавання синхронне, 

триатлон, сучасне 

п"ятиборство, стрільба 

кульова, кінний спорт, водне 

поло 

м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел. 550-33-31 

75.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Динамівець" 

фехтування м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел. 253-59-29 

76.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Атлант" 

боротьба вільна, боротьба 

греко-римська 

м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел. 285-04-47 

77.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Крижинка" 

хокей з шайбою м. Київ, вул. Хрещатик, 12 

78.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Голосієво" 

велоспорт БМХ, велоспорт 

маунтенбайк 

м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел. 526-21-95 

79.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Аквалідер" 

підводний спорт  м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел. 417-26-24 

80.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа  "Юний 

динамівець" 

легка атлетика, більярдний 

спорт, боротьба самбо 

м. Київ, вул. Хрещатик, 12 

81.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Регата" 

веслування академічне, 

веслування на байдарках і 

каное 

м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел. 278-37-82 

82.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Стрімкий м"яч" 

гандбол м. Київ, вул. Хрещатик, 12 
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83.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Сузір"я" 

кунгфу, карате м. Київ, вул. Хрещатик, 12 

84.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Автомобіліст" 

автомодельний спорт, 

автомобільний спорт, 

мотоциклетний спорт 

м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел.462-59-25 

85.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Віраж" 

радіоспорт м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел.542-67-31 

86.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа  

"Переможець" 

футзал, футбол, пляжний 

футбол 

м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел.550-31-49 

87.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа  "Центр" 

бадмінтон, стрільба із луку, 

городковий спорт 

м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел. 259-44-68 

88.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа  "Чемпіон" 

футбол, регбі, баскетбол, 

волейбол, гімнастика 

естетична 

м. Київ, вул. Хрещатик, 12 

89.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа  "Рінг" 

бокс, кікбоксинг, 

таїландський бокс 

м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел. 409-14-90 

90.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  "Тайфун" 

тхеквондо ВТФ, таеквондо 

ІТФ, карате 

 м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел. 453-42-27 

91.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа КМЦ Інваспорт 

бадмітон, баскетбол, 

боротьба греко-римська, 

волейбол, легка атлетика, 

лижні гонки, пауерліфтинг, 

плавання, теніс настільний, 

спортивне орієнтування, 

фехтування, футбол, шахи 

м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 

тел.  

92.  Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа  "Олімп" 

бокс, гімнастика художня, 

дзюдо, стрільба із луку 

м. Київ, вул.Златоустівська, 

1, тел. 468-42-20 

93.  Республіканська шахово-

шашкова школа "Аванард" 

шахи, шашки м. Київ, вул.Златоустівська, 

1, тел. 486-17-50 

94.  Дитячо-юнацька спортивна 

школа  з хокею  з шайбою 

"Сокіл-Київ" 

хокей з шайбою м. Київ, вул. Мельникова, 46, 

тел. 483-34-44 

 

 

3.4. Перелік організацій, діяльність яких спрямована на підтримку 
різних категорій сімей. 

Назва організації Адреса, телефон Категорії сімей, 

якими опікується 

організація 

Види допомоги, які 

надаються 

Голосіївський район 

Дитячий оздоровчий 

фонд “Барвінок” 

вул. Сєченова, 9 

тел. 532-02-65 

Сім`ї, де виховуються 

діти та молодь з 

функціональними 

обмеженнями  

Надання благодійної 

допомоги 

Громадська 

організація 

реабілітації інвалідів 

з дитинства “Рід” 

вул. Стратегічне 

шосе, 4, кв. 4 

Сім`ї, де виховуються 

діти та молодь з 

функціональними 

обмеженнями 

Надання благодійної 

допомоги 

Благодійне 

товариство допомоги 

вул. Теремківська, 

9,  

Сім`ї, де виховуються 

діти та молодь з 

Надання благодійної 

допомоги 
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дітям та дорослим 

інвалідам 

“Голосієво” 

тел. 250-03-78 функціональними 

обмеженнями 

Дарницький район 

Спілка багатодітних 

сімей "Сонечко" 

вул. Вереснева, 9, 

кв. 180, тел. 567-

13-88 

Багатодітні сім'ї Гуманітарна допомога, 

соціально-психологічна 

підтримка багатодітних 

сімей 

Юридична клініка 

Київського 

національного 

університету 

внутрішніх справ 

України 

вул. Колекторна, 4, 

тел. 561-18-71,  

561-18-61 

 

Сім'ї, які опинилися в 

складних життєвих 

обставинах 

Безоплатний прийом 

громадян з різних питань, у 

тому числі стосовно 

насильства, надання 

консультацій, допомога у 

складанні позовних заяв 

Інформаційно-

ресурсний центр з 

питань 

попередження 

насильства в сім'ї 

просп. Григоренка, 

22/20, тел. 575-35-

11 

Сім'ї, які опинилися в 

складних життєвих 

обставинах 

Надання інформаційної 

допомоги жертвам 

насильства в сім'ї 

Товариство 

багатодітних сімей 

"Сім’я" 

вул. Вербицького, 

22/1, кв. 249,  

тел. 562-46-82 

Багатодітні сім'ї Гуманітарна допомога, 

соціально-психологічна 

підтримка багатодітних 

сімей 

Товариство 

багатодітних сімей 

"Лелека" 

вул. Вірменська, 3, 

кв. 39, тел. 560-38-

50 

Багатодітні сім'ї Гуманітарна допомога, 

соціально-психологічна 

підтримка багатодітних 

сімей 

Деснянський район 

Благодійна 

організація "Київське 

обласне відділення 

"Благодійний фонд 

Сос-дитяче містечко" 

Київська обл. м. 

Бровари, вул. 

Шевченка, 

комплекс 18, тел. 

232-96-40 

Сім’ї, діти, молодь 

всіх категорій, які 

опинились в СЖО 

Профілактика соціального 

сирітства, надання 

соціальної допомоги, 

проведення спільних заходів 

щодо спільної роботи з 

сім’ями, дітьми та молоддю 

різних категорій, надання 

соціально-педагогічної, 

психологічної, матеріальної 

допомоги  

Деснянська районна 

організація 

"Товариства 

Червоного Хреста м. 

Києва" 

вул. Курчатова, 

8-А, тел. 518-54-27 

Сім’ї, діти, молодь 

(всі категорії) 

Освітньо-профілактична 

робота, комплексна 

системна соціально-

педагогічна, соціально-

економічна та 

інформаційно-

консультативна допомога 

сім’ям, дітям, молоді 

Деснянського району 

Об’єднання 

багатодітних сімей 

Деснянського району 

"Київські троянди" 

 

вул. Жукова, 31,  

кв. 4,  

тел. 067-880-17-47 

063-877-58-58 

Багатодітні сім’ї 

 

Надання гуманітарної 

допомоги, допомога та 

сприяння в 

працевлаштуванні, 

розповсюдження квитків 

(при наявності) на 

атракціони, Цирк, 
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кінотеатри. 

Об’єднання 

багатодітних сімей 

Деснянського району  

"Велика родина" 

 

 

 

вул. Сабурова, 18, 

кв. 307,  

тел. 530-55-20 

Багатодітні сім’ї 

 

Надання гуманітарної 

допомоги. 

Всеукраїнський 

благодійний фонд 

"Соціальне 

партнерство" 

пров. 

Лобачевського,  

8-а, тел. 591-54-44 

 

Багатодітні 

малозабезпечені сім’ї, 

де виховується понад 

7 дітей до 18 років 

Поліпшення умов 

проживання сімей: 

фінансова допомога, 

забезпечення продуктами 

харчування, забезпечення 

всіх членів родини 

необхідним одягом.  

Дніпровський район 

Громадська 

організація "Спілка 

багатодітних сімей 

"Діана" 

вул. Миропільська, 

35, кв. 26/1,  

тел. 543-40-36 

Багатодітні сім’ї, які 

перебувають на 

обліку в організації 

Благодійна та 

гуманітарна 

Об’єднання 

багатодітних сімей 

"Оріяна" 

вул. 

Червоноткацька, 

27/2,  

тел. 559-13-67 

Багатодітні сім’ї, які 

перебувають на 

обліку в організації 

Благодійна та гуманітарна 

Громадська 

організація 

багатодітних сімей 

"Едельвейс" 

вул. Юності,  

6, кв. 52,  

тел. 592-32-32 

Багатодітні сім’ї, які 

перебувають на 

обліку в організації 

Благодійна, гуманітарна, та 

юридична 

Міжнародний 

благодійний фонд 

"Отчий Дім" 

Київська обл., 

Києво-

Святошинський  

р-н,  

с. Петровське,  

вул. Петровського, 

118, тел. 239-13-34 

Сім’ї, які опинились в 

складних життєвих 

обставинах, діти та 

молодь з інвалідністю 

Благодійна, гуманітарна 

допомога у вигляді одягу та 

взуття б/в (за списками 

Центру). 

Благодійні заходи для сімей, 

які опинились в складних 

життєвих обставинах 

Міжнародна 

благодійна 

організація 

"Посланець Миру" 

Київська обл., 

Києво-

Святошинський р-

н, с. Петровське,  

вул. Петровського, 

118, тел. 239-13-34 

Сім’ї, які опинились в 

складних життєвих 

обставинах, діти та 

молодь з інвалідністю 

Благодійна, гуманітарна 

допомога у вигляді одягу та 

взуття б/в (за списками 

Центру). 

Благодійні заходи для сімей, 

які опинились в складних 

життєвих обставинах 

Громадська 

організація 

"Об’єднання сімей, 

які виховують 

інвалідів з 

функціональними 

обмеженнями 

"Долоні" 

вул. Чудновського, 

8, кв. 4,  

тел. 519-85-64 

Сім’ї, які виховують 

дитину з інвалідністю 

Програма комплексної 

ранньої реабілітації дітей з 

функціональним 

обмеженнями раннього і 

дошкільного віку (від 0 до 7 

років) 

Оболонський район 

Громадська 

організація "Діти 

Чорнобиля" 

вул. Л.Гавро, 7-г 

ДНЗ № 605  

т.418-38-96 

Чорнобильці  
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Оболонського 

району  

м. Києва 

т.464-91-02 

Товариство 

реабілітації  

дітей-інвалідів м. 

Києва 

"Дитинство"  

вул. Північна, 4-Г  

ДНЗ № 664  

т.411-57-75 

т.411-36-85,  

т.р.235-94-98 

Діти-інваліди  

 

 

Спілка матерів 

розумово-відсталих 

інвалідів "Сонячний 

промінь" 

вул. Озерна, 26-А  

ДНЗ № 614  

т.412-14-56 

Матері, які виховують 

дітей-інвалідів 

 

 

Громадська 

організація 

"Благодійна 

асоціація дітей-

інвалідів з дитячим 

церебральним 

паралічем "Дінцеп" 

вул. Північна, 4-Г  

ДНЗ № 664 т.411-

57-75, т.д.412-34-

69 

Діти-інваліди  

 

 

Громадська 

організація 

"ПОЛИН" 

вул. Богатирська, 

30-Б т.426-62-22,  

п.\а м. Київ, вул. 

Тимошенка, 2-Д  

5-й поверх 

Інваліди 

 

 

Печерський район 

Рада багатодітних 

сімей, дітей-сиріт та 

дітей-інвалідів 

Печерського району 

вул. Кіквідзе, 6,  

тел. 254-21-14 

Багатодітні та 

малозабезпечені сім'ї 

Гуманітарна  

Благодійна 

організація "АРМІЯ 

СПАСІННЯ", 

українська філія 

вул. Шота 

Руставелі, 38, к. 3,  

тел. 246-66-89,  

287-45-98 

Найбільш потребуючі 

верстви населення 

Безкоштовне забезпечення 

продовольством і одягом 

Благодійний фонд 

"Нова Україна" 

Печерський узвіз, 

19, оф. 104,  

тел. 577-53-20,  

562-90-66,  

050-968-33-22 

Програми допомоги 

дітям-сиротам, дітям-

чорнобильцям, дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування, 

багатодітним сім'ям 

Придбання одягу, ліків, 

засобів особистої гігієни, 

іграшок, побутової хімії, 

канцтоварів, споруди 

дитячих майданчиків та на 

інші цілі, які необхідні для 

прогресивного розвитку, 

навчання і здоров'я 

малозабезпечених дітей 

України 

Подільський район 

Громадська 

організація "Союз 

багатодітних сімей" 

пр-т Свободи, 10,  

тел. 434-12-53, 

 093-505-13-42 

Багатодітні сім'ї Оздоровлення, культурно-

освітня, соціально-побутова, 

розподіл гуманітарної 

допомоги 

Святошинський район 

Громадська 

організація допомоги 

та сприяння дітям-

інвалідам з 

дитинства 

вул. Жмеринська, 

22-а,   

тел. 402-98-82, 

405-54-75 

сім’ї, в яких 

виховуються діти-

інваліди ДЦП 

Консультативна допомога, 

гуманітарна допомога 
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“Церебрал” 

Спілка організацій 

багатодітних сімей 

„Шанс” 

Святошинського 

району м. Києва 

вул. Гната Юри, 9,  

кв.203,    

тел. 452-32-38  

451-15-57 

Багатодітні сім’ї Консультативна допомога, 

оздоровлення, гуманітарна 

допомога 

Солом'янський район 

Об’єднання 

багатодітних сімей 

"Джерело" 

вул. Виборзька, 28, 

кв. 33,  

тел. 457-22-67,  

факс 457-19-11 

Багатодітні сім’ї Гуманітарна, продуктова 

Асоціація 

багатодітних сімей 

"Добро та сім’я" 

тел. 243-23-13  Багатодітні сім’ї Гуманітарна, продуктова 

Громадська 

організація 

"Дзвіночок" 

бульвар І. Лепсе,  

15-а,  

тел./ф. 404-82-97  

404-04-08  

Багатодітні сім'ї, діти-

сироти, напівсироти, 

діти під опікою, з 

малозабезпечених, 

неповних родин 

Гуманітарна, продуктова, 

культурно-масові заходи, 

гуртки 

Шевченківський район 

Координаційний 

центр багатодітних 

сімей 

Шевченківського 

району 

вул. Артема, 79 

тел. 484-49-86, 

362-61-38 

Багатодітні сім’ї Захист законних соціальних, 

культурних, економічних та 

інших інтересів дітей та 

батьків з багатодітних та 

неповних сімей 

Рада багатодітних 

сімей 

Шевченківського 

району  

"Материнська 

любов" 

тел. 449-60-40,  

067-249-24-78 

Багатодітні сім’ї Захист законних соціальних, 

культурних, економічних та 

інших інтересів дітей та 

батьків з багатодітних та 

неповних сімей 

 

 

 



 
56 

РОЗДІЛ 4. ОСВІТА 

 

4.1. Порядок надання пільгових державних кредитів для 
здобуття вищої освіти. 

 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

16.06.2003 № 916 "Про затвердження порядку надання цільових 

пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти" 

пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти за денною, 

вечірньою та заочною формою навчання у вищих навчальних 

закладах незалежно від форми власності (далі - кредит) можуть 

одержати молоді громадяни України віком до 28 років, які успішно склали вступні 

іспити або навчаються на будь-якому курсі вищого навчального закладу (далі - 

одержувач кредиту).  

 Кредит надається тільки один раз на навчання за однією і тією ж 

спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра у вищому навчальному закладі, що 

функціонує на території України.  

У межах бюджетних асигнувань на надання кредиту Департамент освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської держадміністрації) видає одержувачам кредиту направлення для здобуття 

вищої освіти у вищому навчальному закладі державної та приватної форми 

власності за формою, що затверджується МОН. 

Приймальна комісія вищого навчального закладу за результатами складання 

вступних іспитів приймає щодо кожного одержувача кредиту рішення про 

зарахування абітурієнта до вищого навчального закладу з оплатою його навчання 

за рахунок кредиту. Зазначене рішення затверджується керівником вищого 

навчального закладу. 

Абітурієнти, які мають направлення і які успішно склали вступні іспити, 

зараховуються до вищих навчальних закладів додатково до кількості одержувачів 

кредиту за рахунок коштів Державного бюджету України.  

 Приймальна комісія вищого навчального закладу повідомляє орган, який 

видав направлення на навчання за рахунок кредиту, про результати зарахування 

абітурієнтів цієї категорії та повертає направлення на навчання за рахунок кредиту 

абітурієнтів, які не склали вступних іспитів або яких не зараховано до вищих 

навчальних закладів, не пізніше 10 днів з моменту підписання наказу про 

зарахування.  

 Орган, який видав направлення на навчання за рахунок кредиту, має право 

надавати невикористані кредити студентам вищих навчальних закладів незалежно 

від курсу навчання.  

 Абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, інвалідів 1 та 2 групи, малозабезпечених і багатодітних сімей мають 

переваги за однакових результатів вступних іспитів серед абітурієнтів, які 

претендують на здобуття вищої освіти за рахунок кредиту.  

 При наданні направлення, враховуються такі критерії, як успішність, 

здібність до засвоєння знань, участь в олімпіадах, конкурсах тощо.  
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 За однакових результатів перевага надається абітурієнтам з числа дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів 1 та 2 групи, дітей з 

малозабезпечених і багатодітних сімей. 

 Кредит надається на підставі угоди між його одержувачем та керівником 

вищого навчального закладу. Форма угоди затверджується МОН.  

 У разі коли одержувач кредиту є неповнолітнім, зазначена угода 

укладається батьками або особами, які їх замінюють. По досягненні повноліття 

одержувач кредиту переукладає угоду з вищим навчальним накладом.  

 Для укладення угоди одержувач кредиту, а якщо він є неповнолітнім, його 

батьки або особи, які їх замінюють, подають до вищого навчального закладу 

паспорт та довідку про присвоєння Державною податковою адміністрацією 

ідентифікаційного номера платника податків.  

 Угода укладається у трьох примірниках – по одному для кожної із сторін, 

що її уклали. 

Відраховані з вищого навчального закладу студенти, які навчалися за 

рахунок кредиту, втрачають на нього право.  

 Вищий навчальний заклад повідомляє управління освіти Київської міської 

держадміністрації про відрахування студента і повертає невикористані кошти, 

перераховані на оплату його навчання.  

 У разі відрахування студента, який навчався за рахунок кредиту, вищий 

навчальний заклад у десятиденний строк оголошує конкурс на одержання кредиту 

серед студентів, які навчаються на платній основі. Рішення про надання такого 

кредиту приймається вченою радою вищого навчального закладу, перевага 

надається студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, інвалідів 1 та 2 групи, малозабезпечених і багатодітних сімей. 

 Студенти, які перебувають в академічній відпустці, мають право 

продовжити строк дії угоди про надання кредиту після повернення з академічної 

відпустки.  

 Сума кредиту повертається із сплатою 3 % річних протягом 15 років 

починаючи з дванадцятого місяця після закінчення навчання у вищому 

навчальному закладі до Державного бюджету України та інших місцевих 

бюджетів з виплатою щороку однієї п'ятнадцятої частини загальної суми 

одержаного кредиту та відсотків за користування ним.  

Відраховані з вищого навчального закладу одержувачі кредиту повертають 

кошти починаючи з третього місяця після відрахування.  

Одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати 

відсотків за користування кредитом.  

Одержувачу кредиту, який має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів 

погашається 25 % суми зобов'язань за кредитом, а тому, який має трьох і більше 

дітей, - 50 % зазначеної суми.  

У разі народження дитини під час повернення кредиту одержувач кредиту 

звільняється від сплати відсотків за користування кредитом з дати народження 

першої дитини; з дати народження другої дитини - за рахунок бюджетних коштів 

погашається 25 % суми зобов'язань за кредитом, а з дати народження третьої 

дитини - 50 % зазначеної суми.  

Щороку на момент сплати суми зобов'язань і відсотків за кредитом такий 

одержувач кредиту подає навчальному закладу довідку про склад сім'ї, засвідчену 
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в установленому порядку копію свідоцтва про народження дитини та пред'являє 

паспорт. 

У разі невиконання одержувачем кредиту умов угоди, ухилення від 

повернення кредиту вищий навчальний заклад застосовує заходи для стягнення 

заборгованості відповідно до законодавства.  

 Одержувач кредиту може повернути кредит раніше встановленого в угоді 

строку.  

Кредит та відсотки за користування ним не повертаються у разі настання на 

момент виплати смерті одержувача кредиту або встановлення йому інвалідності 1 

групи.  

Одержувач кредиту, який після закінчення вищого навчального закладу 

пропрацював за фахом не менше ніж 5 років у державному або комунальному 

закладі чи установі у сільській місцевості, кредит та відсотки за користування ним 

не повертає, що підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця 

роботи.  

 Строк повернення кредиту продовжується на період:  

- строкової військової служби одержувача кредиту;  

- перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку.  

 
4.2. Відпустки у зв’язку з навчанням. 
 

Відпустка  у зв'язку  з  навчанням  у середніх  навчальних  закладах .  

Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх 

загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною 

формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана 

відпустка на період складання:  

1) випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів;  

2) випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарних дні;  

3) перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних 

днів без урахування вихідних.  

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, 

надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 

календарних днів.  
 

Відпустка  у  зв'язку  з  навчанням  у професійно-технічних  

навчальних  закладах.  Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх 

відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова 

оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 

35 календарних днів протягом навчального року.  
 

Відпустка  у зв'язку  з  навчанням  у вищих  навчальних  закладах,  

навчальних  закладах  післядипломної  освіти  та  аспірантурі . 

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих 

навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються 

додаткові оплачувані відпустки:  
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1) на період настановчих занять, виконання лабораторних робіт, складання 

заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих 

навчальних закладах:  

- першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 

календарних днів,  

- третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 

календарних днів,  

- незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних 

днів;  

2) на період настановчих занять, виконання лабораторних робіт, складання 

заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих 

навчальних закладах:  

- першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 

календарних днів,  

- третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 

календарних днів,  

- незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних 

днів;  

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах 

незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;  

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, 

які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами 

навчання першого та другого рівнів акредитації - два місяці, а у вищих навчальних 

закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.  

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають 

другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у 

навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що 

мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається 

як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального 

закладу відповідного рівня акредитації.  

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з 

відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів 

надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 

календарних днів на кожний іспит.  

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та 

успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова 

оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом 

чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою 

його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.  

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою 

та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, 

законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв'язку з 

навчанням.  
 

Творча  відпустка  надається працівникам для закінчення дисертаційних 

робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.  
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Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток 

установлюються Кабінетом Міністрів України.  

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях.  Відпустка для 

підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у 

всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. 
 

Тривалість  щорічної  відпустки  для осіб молодше 18 років становить 31 

календарний день. Якщо щорічна відпустка збігається з щорічною відпусткою у 

зв’язку з навчанням, то вона повинна бути перенесена на інший період. 

Особам до 18 років заміна всіх відпусток грошовою компенсацією не 

допускається. 

 

4.3. Стипендіальне забезпечення. 
 

Призначення та виплата стипендій проводяться: 

1) учням денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів;  

2) студентам денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівня 

акредитації, крім осіб, які навчаються за освітньо-професійними програмами 

підготовки магістрів державного управління;  

3) курсантам денної форми навчання вищих навчальних закладів цивільної 

авіації, морського і річкового транспорту, Севастопольського національного 

інституту ядерної енергії та промисловості (далі - курсанти);  

4) учням VIII-XII класів середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і 

середніх художніх шкіл; 

5) учням I-II курсів училищ фізичної культури;  

6) слухачам підготовчих відділень консерваторій та студій підготовки 

акторських кадрів; 

7) клінічним ординаторам;  

8) аспірантам і докторантам, які навчаються з відривом від виробництва 

(крім аспірантів та докторантів, розмір стипендії яких визначено Положенням про 

прийом слухачів до Національної академії державного управління при 

Президентові України); 

9) курсантам, слухачам та ад'юнктам вищих військових навчальних закладів 

та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів. 

Стипендії призначаються академічні, соціальні. 
 

Академічними стипендіями є:  

1) стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються учням, студентам і 

курсантам за результатами навчання, розміри та порядок  призначення  яких 

визначаються окремими нормативними актами;  

2) іменні або персональні стипендії навчального закладу;  

3) ординарні (звичайні) академічні стипендії.  

Розмір  академічних  стипендій  для  осіб, зазначених у пунктах 1-6 

вищезазначеного порядку, визначається виходячи з установленого Кабінетом 

Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної 

стипендії з урахуванням типу навчального  закладу,  умов  та напряму навчання, 

успішності стипендіата.  
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Соціальні стипендії призначаються:  

1) студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених  

батьківського  піклування,  а також студентам і курсантам, які в період навчання у 

віці від 18 до 23 років залишились без батьків;  

2) студентам і курсантам з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської  

катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії;  

3) студентам і курсантам з малозабезпечених сімей (у разі отримання   

відповідної  державної  допомоги  згідно  із законодавством);  

4) студентам, які є  дітьми-інвалідами  та  інвалідами I-III групи;  

5) студентам і курсантам, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя 

або одна мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною 

формою навчання;  

6) студентам, які навчаються за гірничими спеціальностями, батьки яких 

загинули або стали інвалідами внаслідок отримання травм на виробництві, 

професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах. 

Учням, студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також  учням, студентам і курсантам, які в період 

навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, призначається соціальна 

стипендія у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання 

за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена 

законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Порядком. 

Студентам і курсантам з малозабезпечених сімей (у разі отримання   

відповідної  державної  допомоги  згідно  із законодавством) та студентам, які є  

дітьми-інвалідами  та  інвалідами I-III групи, яким призначена академічна 

стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія (відсотків мінімальної 

ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального 

закладу). 

Особам, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються 

пільги під час призначення стипендії вплачується додаткова соціальна стипендія у 

сумі: 

- учням - 130 гривень; 

- студентам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 

150 гривень; 

- студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 

170 гривень. 
 

 

 
 



 
62 

РОЗДІЛ 5. ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ТА СТУДЕНТІВ   

Оздоровлення дітей 
Перелік документів, які необхідні для отримання пільгової путівки в 

управлінні сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту: 
 

Безкоштовні путівки надаються: 

1) дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування: 

- свідоцтво про народження (копія); 

- витяг із рішення суду або органу опіки та піклування (копія) чи свідоцтво 

про смерть обох батьків (копія); 

2) дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під 

час виконання службових обов'язків: 

- свідоцтво про народження (копія); 

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної 

категорії; 

3) дітям із малозабезпечених сімей: 

- свідоцтво про народження (копія); 

- довідка про призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям; 

4) дітям і багатодітних сімей: 

- свідоцтво про народження (копія); 

- копія посвідчення батьків багатодітної сім'ї чи посвідчення дитини з 

багатодітної сім'ї; 

5) дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф: 

- свідоцтво про народження (копія); 

- документ уповноваженого органу, що підтверджує факт настання 

стихійного лиха, техногенної аварії чи катастрофи. 
 

Частково оплачені путівки (10 %) надаються: 

1) талановитим та обдарованим дітям, дитячим творчим колективам та 

спортивним командам: переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад: 

- свідоцтво про народження (копія); 

- посвідчення, диплом, грамота (копія), що підтверджує відповідні 

досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, 

конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади різних рівнів (1-3-є особисте 

або командне місце), отримані упродовж останніх 3 років, та документ, 

що підтверджує рівень змагань (протокол, положення, регламент). В разі 

відсутності посвідчення, диплома, грамоти – характеристика, де вказані 

заслуги дитини або клопотання з дитячо-юнацької спортивної школи 

(спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю). 

2) учасникам дитячих творчих колективів та спортивних команд 

(міжнародного, всеукраїнського значення): 

- свідоцтво про народження (копія); 

- клопотання керівника творчого колективу чи спортивної команди 

(школи); 
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- список дитячого творчого колективу або спортивної команди (школи), 

затверджений керівником організації, до якої відноситься колектив або 

команда; 

- копія посвідчення, диплому, грамоти про нагородження творчого 

колективу чи спортивної команди, отримані упродовж останніх 3-х років, 

та документ, що підтверджує рівень змагань (протокол, положення, 

регламент). В разі відсутності посвідчення, диплома, грамоти – 

характеристика, де вказані заслуги дитячого творчого колективу чи 

спортивної команди або клопотання з дитячо-юнацької спортивної школи 

(спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю). 
 

Частково оплачені путівки (20 %) надаються: 

1) талановитим та обдарованим дітям, дитячим творчим колективам та 

спортивним командам: переможцям міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

змагань, спартакіад: 

- свідоцтво про народження (копія); 

- посвідчення, диплом, грамота (копія), що підтверджує відповідні 

досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, 

конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади різних рівнів (1-3-є особисте 

або командне місце), отримані упродовж останніх 3 років, та документ, 

що підтверджує рівень змагань (протокол, положення, регламент). В разі 

відсутності посвідчення, диплома, грамоти – характеристика, де вказані 

заслуги дитини або клопотання з дитячо-юнацької спортивної школи 

(спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю); 

2) учасникам дитячих творчих колективів та спортивних команд (міського  

значення): 

- свідоцтво про народження (копія); 

- клопотання керівника творчого колективу чи спортивної команди 

(школи); 

- список дитячого творчого колективу або спортивної команди (школи), 

затверджений керівником організації, до якої відноситься колектив або 

команда; 

- копія посвідчення, диплому, грамоти про нагородження творчого 

колективу чи спортивної команди, отримані упродовж останніх 3-х років, 

та документ, що підтверджує рівень змагань (протокол, положення, 

регламент). В разі відсутності посвідчення, диплома, грамоти – 

характеристика, де вказані заслуги дитячого творчого колективу чи 

спортивної команди або клопотання з дитячо-юнацької спортивної школи 

(спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю); 

3) відмінникам навчання: 

- свідоцтво про народження (копія); 

- копія табелів успішності або похвальних листі за останні 2 роки. В разі 

відсутності – виписка з навчального закладу. 
 

Частково оплачені путівки (30 %) надаються: 

1) талановитим та обдарованим дітям, дитячим творчим колективам та 

спортивним командам: переможцям районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

змагань, спартакіад: 
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- свідоцтво про народження (копія); 

- посвідчення, диплом, грамота (копія), що підтверджує відповідні 

досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, 

конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади різних рівнів (1-3-є особисте 

або командне місце), отримані упродовж останніх 3 років та документ, 

що підтверджує рівень змагань (протокол, положення, регламент). В разі 

відсутності посвідчення, диплома, грамоти – характеристика, де вказані 

заслуги дитини або клопотання з дитячо-юнацької спортивної школи 

(спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю); 

2) учасникам дитячих творчих колективів та спортивних команд (районного  

значення): 

- свідоцтво про народження (копія); 

- клопотання керівника творчого колективу чи спортивної команди 

(школи); 

- список дитячого творчого колективу або спортивної команди (школи), 

затверджений керівником організації, до якої відноситься колектив або 

команда; 

- копія посвідчення, диплому, грамоти про нагородження творчого 

колективу чи спортивної команди, отримані упродовж останніх 3-х років, 

та документ, що підтверджує рівень змагань (протокол, положення, 

регламент). В разі відсутності посвідчення, диплома, грамоти – 

характеристика, де вказані заслуги дитячого творчого колективу чи 

спортивної команди або клопотання з дитячо-юнацької спортивної школи 

(спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю); 

3) дітям, які перебувають на диспансерному обліку: 

- свідоцтво про народження (копія); 

- медична довідка, що підтверджує перебування дитини на диспансерному 

обліку; 

4) переможцям конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад та інших заходів, 

проведених або підтриманих Департаментом: 

- свідоцтво про народження (копія); 

- копія наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту про 

нагородження або сертифікат на отримання путівки. 
 

Частково оплачені путівки (50 %) надаються: 

1) лідерам дитячих громадських організацій: 

- свідоцтво про народження (копія); 

- характеристика, відзнака чи клопотання з дитячої громадської 

організації. 

 

Оздоровлення учнів та студентів 
Перелік документів, які необхідні для отримання пільгової путівки в 

управлінні сім'ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

для оздоровлення студентів: 
 

Безкоштовні путівки надаються: 

1) сиротам та особам, позбавлених батьківського піклування: 
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- свідоцтво про народження (копія); 

- витяг із рішення суду або органу опіки та піклування (копія) чи свідоцтво 

про смерть обох батьків (копія); 

2) дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під 

виконання службових обов'язків: 

- свідоцтво про народження (копія); 

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної 

категорії; 

3) особам із малозабезпечених сімей: 

- свідоцтво про народження (копія); 

- довідка про призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям. 

 

Частково оплачені путівки (10 %) надаються: 

відмінникам навчання та активістам громадського чи студентського руху: 

- свідоцтво про народження (копія); 

- копія табелів успішності або похвальних листі за останні 2 роки. В разі 

відсутності – виписка з навчального закладу. 

 

Частково оплачені путівки (20 %) надаються: 

учням та студентам, які перебувають на диспансерному обліку: 

- свідоцтво про народження (копія); 

- медична довідка, що підтверджує перебування дитини на диспансерному 

обліку. 

 

Частково оплачені путівки (30 %) надаються: 

Учням та студентам, які не відносяться до пільгових категорій. 

 

РОЗДІЛ 6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 
 

6.1. Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення 
обліку осіб, які шукають роботу. 

Цей Порядок визначає процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних та 

ведення обліку осіб, які шукають роботу, територіальним 

органом Державної служби зайнятості (далі - 

територіальний орган) з метою отримання ними соціальних 

послуг. 

Реєстрація безробітних 
Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у 

працевлаштуванні (далі - реєстрація), проводиться територіальним органом 

незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування. 

Під час проведення реєстрації працівник територіального органу заповнює в 

Єдиній інформаційно-аналітичній системі Державної служби 

зайнятості персональну картку, в якій зазначаються персональні дані безробітного 

(прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання чи перебування, 

число, місяць та рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0908-13/paran17#n17
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податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової 

служби і мають відповідну відмітку в паспорті), відомості про останнє місце 

роботи або вид діяльності, підстава для припинення трудових відносин відповідно 

до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено 

документально. Форма персональної картки та додатки до неї затверджуються 

Мінсоцполітики. 

Обробка персональних даних безробітних здійснюється територіальним 

органом відповідно до закону. 

Реєстрація проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина 

України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки 

платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, 

який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, 

диплома або іншого документа про освіту. 

Громадянин, який втратив паспорт, пред’являє тимчасове посвідчення, що 

підтверджує особу громадянина України, особа, яка не досягла 16-річного віку, - 

свідоцтво про народження та довідку про реєстрацію місця проживання, видану 

територіальним органом або підрозділом ДМС. 

Інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України “Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує 

пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів 

України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та інвалідам”, пред’являє пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка 

отримує відповідну державну соціальну допомогу, і подає довідку до акта огляду 

медико-соціальною експертною комісією та індивідуальну програму реабілітації. 

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, 

яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали 

дозвіл на імміграцію, подають посвідку на постійне проживання або посвідчення 

біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий 

захист. 

Особа, яка втратила трудову книжку, подає дублікат трудової книжки чи 

довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи або цивільно-

правовий договір чи документ, який підтверджує період зайнятості такої особи. 

Крім вищевказаних документів для реєстрації подаються: 

1) випускниками вищих навчальних закладів, які навчалися за державним 

замовленням і звернулися до територіального органу протягом одного року з дня 

закінчення навчання, - направлення на роботу, довідка про надання можливості 

самостійного працевлаштування, а ті, що навчалися на контрактній основі і 

звернулися до територіального органу протягом одного року з дня закінчення 

навчання, - довідка навчального закладу про підтвердження форми навчання. 

Форма направлення на роботу та довідки про надання можливості 

самостійного працевлаштування затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 серпня 1996 р. № 992 “Про Порядок працевлаштування 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1727-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1727-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992-96-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992-96-%D0%BF
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випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за 

державним замовленням”; 

2) членами особистого селянського господарства, які протягом 12 

календарних місяців, що передували дню реєстрації у територіальному органі, 

перебували у трудових відносинах або займалися іншим видом діяльності згідно 

із частиною першою статті 4 Закону України “Про зайнятість населення” менш як 

шість місяців (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилися із строкової 

військової або альтернативної (невійськової) служби та вперше приймаються на 

роботу), - довідка про припинення ведення особистого селянського господарства 

або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою 

за місцезнаходженням земельної ділянки; 

3) військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби) 

Збройних Сил, внутрішніх військ МВС, Служби зовнішньої розвідки, інших 

військових формувань, утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, 

СБУ, Держспецтрансслужби, особами рядового і начальницького складу 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів внутрішніх 

справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також 

особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб, утворених 

відповідно до законодавства на постійній основі (далі - військовослужбовці), які 

звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або 

проведенням організаційних заходів без права на пенсію, - військовий квиток, в 

якому зазначена дата взяття їх на облік у військовому комісаріаті відповідно до 

законодавства. 

Статус безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 

43 Закону України “Про зайнятість населення”, з першого дня реєстрації у 

територіальному органі на підставі заяви за формою, затвердженою 

Мінсоцполітики, у разі відсутності підходящої роботи, підбір якої здійснюється 

відповідно до статті 46 зазначеного Закону. 

У разі наявності пропозиції підходящої роботи у день подання заяви про 

надання статусу безробітного особі за попереднім узгодженням з роботодавцем 

видається направлення на працевлаштування за формою, затвердженою 

Мінсоцполітики. Особа зобов’язана подати протягом семи календарних днів з дня 

отримання такого направлення територіальному органові письмову відповідь 

роботодавця про працевлаштування або відмову у працевлаштуванні. 

Якщо в зазначений строк особа подає територіальному органові письмову 

відповідь роботодавця про відмову у працевлаштуванні або відстрочення 

вирішення питання щодо працевлаштування у зв’язку з необхідністю 

проходження медичного та наркологічного огляду, призначення дати конкурсного 

відбору, такій особі надається статус безробітного з дня подання відповідної 

заяви. 

Рішення про надання статусу безробітного чи відмову у наданні такого 

статусу приймається територіальним органом не пізніше ніж протягом семи 

календарних днів з дня подання особою заяви про надання статусу безробітного. 

Особа під час подання зазначеної заяви ознайомлюється з правами та 

обов’язками зареєстрованого безробітного. 

Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran44#n44
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran411#n411
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran411#n411
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0908-13/paran62#n62
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran453#n453
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0908-13/paran79#n79
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1) відсутність на дату звернення до територіального органу документів, 

зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку; 

2) встановлення факту зайнятості особи, у тому числі отримання 

повідомлення роботодавця про працевлаштування особи; 

3) подання заяви про надання статусу безробітного особою, яка не зазначена 

у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”; 

4) письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи; 

5) невідвідування роботодавця та неподання в установлений строк без 

поважних причин особою письмової відповіді роботодавця про відмову у 

працевлаштуванні відповідно до виданого територіальним органом направлення 

на працевлаштування; 

6) неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, 

що припинена. 

Особам, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-

технічних і вищих навчальних закладах, а також особам, у яких відсутній 

страховий стаж, крім тих, що зазначені у частині другій статті 6 Закону України 

“Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття”, не може бути надано статус безробітного. 

У разі прийняття територіальним органом рішення про відмову у наданні 

статусу безробітного особа може повторно подати заяву про надання зазначеного 

статусу не раніше ніж через сім календарних днів з дня прийняття такого рішення. 

Рішення територіального органу про відмову у наданні статусу безробітного 

може бути оскаржене в установленому законодавством порядку. 
 

Вимоги щодо реєстрації окремих категорій осіб 
Особи, які зазначені у частині першій статті 14 Закону України “Про 

зайнятість населення” (крім інвалідів, які не досягли встановленого статтею 

26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування” пенсійного віку і норматив працевлаштування яких встановлюється 

згідно із Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні”) та мають право на додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню на 

підприємства, в установи, організації з чисельністю штатних працівників понад 20 

осіб за рахунок квоти у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних 

працівників, для надання статусу безробітного, додатково подають наступні 

документи: 

- один з батьків, що має на утриманні дитину віком до шести років, - свідоцтво 

про народження дитини; 

- один з батьків, що виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років 

або дитину-інваліда, - довідку структурного підрозділу місцевої 

держадміністрації з питань соціального захисту населення про підтвердження 

факту виховання без одного з подружжя дитини віком до 14 років або 

дитини-інваліда, свідоцтво про народження дитини або посвідчення дитини-

інваліда (у разі наявності); 

- один з батьків або особа, яка їх замінює, що має на утриманні без одного з 

подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи 

(незалежно від причини інвалідності), - довідку структурного підрозділу 

місцевої держадміністрації з питань соціального захисту населення про 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198-2013-%D0%BF/conv#n14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198-2013-%D0%BF/conv#n22
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran411#n411
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1533-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1533-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1533-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran89#n89
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/875-12
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підтвердження факту утримання без одного з подружжя інваліда з дитинства 

(незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини 

інвалідності) та неотримання компенсації та/або надбавки відповідно до 

законодавства; 

- особа, яка замінює батьків і має на утриманні дитину віком до шести років, - 

рішення суду або розпорядження органів опіки та піклування про 

встановлення опіки чи піклування над такою дитиною; 

- особа, яка замінює батьків і без одного з подружжя виховує дитину віком до 

14 років або дитину-інваліда, - рішення суду або розпорядження органів опіки 

та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною, 

довідку структурного підрозділу місцевої держадміністрації з питань 

соціального захисту населення про підтвердження факту виховання без 

одного з подружжя дитини віком до 14 років або дитини-інваліда та 

посвідчення дитини-інваліда (у разі наявності); 

- дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, - довідку 

органів опіки та піклування про її належність до категорії дітей-сиріт або 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- особа, яка звільнена після відбування покарання або примусового лікування, 

за умови відсутності будь-якого виду зайнятості з дати звільнення до дати 

реєстрації у територіальному органі - відповідну довідку установи, в якій така 

особа відбувала покарання або проходила примусове лікування; 

- особа, якій виповнилося 15 років та яка за згодою одного з батьків або особи, 

яка їх замінює, може, як виняток, прийматися на роботу, - заяву одного з 

батьків або особи, яка їх замінює, про згоду на працевлаштування такої 

особи, свідоцтво про народження чи рішення суду або розпорядження органів 

опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування. 

Особи, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилися із строкової 

військової або альтернативної (невійськової) служби та вперше приймаються на 

роботу, з метою реалізації права на додаткові гарантії повинні зареєструватися у 

територіальному органі протягом шести місяців з дня закінчення або припинення 

навчання чи звільнення із служби. 
 

Підходяща робота для безробітного 
Підходящою для безробітного є робота, що відповідає його освіті, професії 

(спеціальності), кваліфікації. 

Підбір підходящої роботи здійснюється територіальним органом, у якому 

безробітний зареєстрований, з урахуванням доступності транспортного 

обслуговування, встановленої рішенням місцевої держадміністрації, виконавчого 

органу відповідної ради. 

За згодою безробітного підбір підходящої роботи може здійснюватися також 

в інших регіонах. 

Підходящою для безробітного є робота у разі, коли запропонована заробітна 

плата не нижча, ніж його заробітна плата за останнім місцем роботи, з 

урахуванням середнього розміру заробітної плати, що склався за минулий місяць у 

регіоні, де безробітний зареєстрований. 



 
70 

Якщо середній розмір заробітної плати, що склався за минулий місяць у 

регіоні, нижчий, ніж заробітна плата особи за останнім місцем роботи, 

підходящою є робота з розміром заробітної плати не меншим, ніж середній розмір 

у регіоні. 

У пропозиції підходящої роботи безробітному враховується розмір заробітної 

плати, яку він отримував за останнім місцем роботи, згідно з даними Державного 

реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Підходящою для безробітного є робота з розміром заробітної плати не 

меншим, ніж розмір мінімальної заробітної плати, у разі, коли: 

у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування відсутні дані про розмір заробітної плати за останнім місцем роботи; 

безробітний бажає відновити трудову діяльність після тривалої (більш як 12 

місяців) перерви; 

пошук роботи здійснюється вперше. 

Підбір підходящої роботи для інваліда (у тому числі шляхом розумного 

пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється 

відповідно до його професійних знань і навичок та з урахуванням довідки до акта 

огляду медико-соціальної експертної комісії з висновком про умови і характер 

праці, індивідуальної програми реабілітації та побажань інваліда щодо умов праці. 

Якщо відсутні документи, що підтверджують трудову діяльність та/або 

освіту безробітного, підбір підходящої роботи здійснюється за професіями, що не 

потребують спеціальних знань, умінь та навичок. 

Для безробітних, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають 

роботу, підходящою є робота, яка потребує первинної професійної підготовки, 

зокрема безпосередньо на робочому місці. 

Для осіб, які не працювали за попередньо здобутими професіями 

(спеціальностями) більш як 12 місяців, підходящою є робота, яку вони виконували 

за останнім місцем роботи, а робота за попередньо здобутими професіями 

(спеціальностями) може бути підходящою за умови підвищення кваліфікації за 

направленням територіального органу з урахуванням потреби ринку праці. 

У разі коли протягом шести місяців з дня реєстрації безробітному неможливо 

підібрати роботу за професією, підходящою є робота, що потребує зміни професії 

з урахуванням його здібностей, стану здоров’я, професійного досвіду, доступних 

для нього видів навчання та потреби ринку праці. 

Для безробітних, які не мають професії або працювали на роботах, що не 

потребують спеціальної підготовки, та зареєстровані у територіальному органі 

більш як шість місяців, підходящою роботою також є участь у громадських 

роботах та інших роботах тимчасового характеру, тривалість яких перевищує один 

місяць (далі - громадські та інші роботи тимчасового характеру). 

Для осіб, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більш як 

12 місяців) перерви (крім осіб, яким до досягнення встановленого статтею 

26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування” пенсійного віку залишилося два і менше роки), підходящою роботою 

також є участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, які 

відповідають їх освіті, професії (спеціальності), професійному досвіду, зокрема за 

спорідненими професіями. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
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Спорідненими професіями є професії, що відповідно до Національного 

класифікатора “Класифікатор професій” відносяться до однієї групи професій. 

У разі отримання безробітним професії за направленням територіального 

органу підходящою є робота як за новою, так і за попередньою здобутою 

професією (спеціальністю). 

Підходящою не може бути робота у разі, коли: 

вона пов’язана із зміною місця проживання безробітного без його згоди; 

місце роботи розташоване за межами доступності транспортного 

обслуговування, встановленої рішенням місцевої держадміністрації, виконавчого 

органу відповідної ради; 

умови праці не відповідають правилам і нормам, встановленим 

законодавством про працю та охорону праці, стану здоров’я особи, що 

підтверджено медичною довідкою; 

заробітна плата нижча, ніж встановлений законом розмір мінімальної 

заробітної плати, або не забезпечуються гарантії щодо її своєчасної виплати. 
 

Достроковий вихід на пенсію безробітних 
Особам, трудовий договір з якими розірвано за ініціативою роботодавця у 

зв’язку із зміною організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, 

реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємств, установ, 

організацій, скороченням чисельності або штату працівників, та 

військовослужбовцям, які звільнені із служби у зв’язку із скороченням 

чисельності або штату без права на пенсію, яким на день вивільнення залишилося 

не більш як півтора року до встановленого пенсійного віку або віку, що дає право 

на призначення пенсії, за умови їх реєстрації у територіальному органі та 

відсутності підходящої роботи гарантується право на достроковий вихід на 

пенсію, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за 

віком у мінімальному розмірі, що підтверджується довідкою управління 

Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, управління у місті та 

районі (далі - управління Пенсійного фонду України). 

Дія вищевказаного абзацу поширюється також на осіб, які звільняються з 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду 

діяльності та господарювання у зв’язку з відселенням або самостійним 

переселенням з території радіоактивного забруднення, у разі їх реєстрації у 

територіальному органі у місячний строк після звільнення. 

Особам, які влаштувалися на роботу на Чорнобильську АЕС до 15 грудня 

2000 р. та вивільнені з роботи у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської 

АЕС з експлуатації, у разі їх реєстрації у територіальному органі протягом 14 

календарних днів після вивільнення з Чорнобильської АЕС гарантується право на 

достроковий вихід на пенсію за два роки до пенсійного віку (на день вивільнення) 

за наявності встановленого законодавством про пенсійне забезпечення 

необхідного загального трудового стажу (в тому числі на пільгових умовах). 

Клопотання про достроковий вихід на пенсію безробітного до управління 

Пенсійного фонду України надається територіальним органом безробітному за 

його особистою заявою. 

У клопотанні про достроковий вихід на пенсію зазначаються прізвище, ім’я 

та по батькові безробітного, серія та номер паспорта, реєстраційний номер 
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облікової картки платника податків (у разі наявності), вік особи на дату 

звільнення, причина звільнення та зобов’язання територіального органу 

відшкодовувати витрати на виплату пенсії та її доставку в разі, коли на підставі 

клопотання та інформації про страховий стаж управління Пенсійного фонду 

України повідомить територіальний орган про призначення особі пенсії 

достроково. 

У разі відмови управління Пенсійного фонду України у призначенні пенсії 

особі, якій надане клопотання про достроковий вихід на пенсію, така особа має 

право зареєструватися (перереєструватися) у територіальному органі на загальних 

підставах. 
 

Відвідування територіального органу 
Безробітний зобов’язаний відвідувати з метою пошуку підходящої роботи та 

отримання інших соціальних послуг територіальний орган, в якому він 

зареєстрований, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів з паспортом чи 

іншим документом, що посвідчує особу, та трудовою книжкою. 

У разі зміни даних, що впливають на підбір підходящої роботи, або підстав 

для виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття зареєстрований 

безробітний подає відповідні документи. 

Дата наступного відвідування безробітним територіального органу, в якому 

він зареєстрований, встановлюється територіальним органом не рідше ніж один 

раз на 30 календарних днів за погодженням з безробітним, що зазначається в 

додатку до персональної картки, та може бути відстрочена більш як на 30 

календарних днів у зв’язку з поданням: 

- довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про невідвідування 

територіального органу протягом періоду сесії чи захисту дипломної роботи в 

разі навчання за заочною чи вечірньою формою у навчальних закладах не за 

направленням територіального органу (до наступного робочого дня після 

закінчення сесії чи захисту дипломної роботи з урахуванням часу, 

необхідного для проїзду від місця навчання); 

- повістки про призов на навчальні або перевірочні та спеціальні збори у 

Збройні Сили згідно із Законом України “Про загальний військовий обов’язок 

і військову службу” (до наступного робочого дня після закінчення зборів з 

урахуванням часу, необхідного для проїзду від місця зборів); 

- заяви про надання дозволу не відвідувати територіальний орган у зв’язку з 

оздоровленням та літнім відпочинком дітей віком до 14 років (перерва між 

відвідуваннями може становити 40 календарних днів один раз протягом 

календарного року). 
 

Зміна безробітним територіального органу реєстрації 
У разі бажання зареєстрованого безробітного здійснювати пошук роботи, 

отримувати виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття та 

соціальні послуги в іншому територіальному органі безробітний подає до 

територіального органу, в якому він зареєстрований, відповідну заяву. 

З дня подання такої заяви реєстрація припиняється. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
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Рішення про надання статусу безробітного та призначення виплати 

матеріального забезпечення на випадок безробіття приймається іншим 

територіальним органом з дня подання до нього відповідної заяви. 
 

Ведення та припинення обліку осіб, які шукають роботу 
Облік осіб, які шукають роботу, ведеться шляхом внесення працівником 

територіального органу даних про таких осіб та отримані ними соціальні послуги 

до Єдиної інформаційно-аналітичної системи Державної служби зайнятості. На 

підставі цих даних формується персональна картка. 

Особами, які шукають роботу, є особи, яким не може бути надано в 

установленому порядку статус безробітного, а також відмовлено у наданні такого 

статусу. 

Зазначені особи мають право на отримання послуг з підбору роботи, 

інформаційно-консультаційних, профорієнтаційних та інших послуг, 

передбачених законодавством, сприяння у працевлаштуванні, інших видах 

зайнятості, зокрема шляхом участі у громадських та інших роботах тимчасового 

характеру. 

Обробка персональних даних осіб, які шукають роботу, здійснюється 

територіальним органом відповідно до закону. 

Територіальний орган веде облік таких осіб незалежно від зареєстрованого 

місця проживання чи перебування за умови пред’явлення реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та: 

- громадянами України - паспорта громадянина України або іншого документа, 

що посвідчує особу, чи документа, який має такі обов’язкові реквізити, як 

прізвище, ім’я, по батькові, фотокартку, а також підпис відповідальної 

посадової особи, печатку або штамп установи, яка видала документ, дату 

видачі; 

- іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового 

захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що 

одержали дозвіл на імміграцію, - посвідки на постійне проживання або 

посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій 

надано тимчасовий захист. 

Особи, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний орган державної податкової служби, пред’являють паспорт з 

відповідною відміткою. 

Вищезазначені особи подають необхідні відомості про освіту та досвід 

роботи. З метою прискорення працевлаштування інформація про осіб, які шукають 

роботу, за їх згодою розміщується на офіційному веб-сайті Державної служби 

зайнятості. 

Особи, які не подали документи мають право на отримання інформаційно-

консультаційних послуг. 

Працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного 

скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із 

зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових 

відносин, беруться на облік на умовах, визначених цим Порядком. Такі особи 
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беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру на підставі 

направлення територіального органу. 

Особа, яка шукає роботу, знімається з обліку з дня: 

реєстрації як безробітної; 

подання заяви про зняття з обліку; 

її смерті. 
 

Припинення реєстрації 
Територіальний орган припиняє реєстрацію: 

1) з дня: 

початку зайнятості особи (крім участі у громадських та інших роботах 

тимчасового характеру, зайнятості працею, пов’язаною з організацією підготовки 

та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів): 

- працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту); 

- укладення цивільно-правового договору щодо виконання робіт (надання 

послуг); 

- забезпечення роботою самостійно; 

- призначення виплати грошового забезпечення батькам-вихователям 

дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам; 

- призначення грошової допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи 

внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного 

закладу потребує постійного стороннього нагляду; 

- призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій 

працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом, 

інвалідом I групи або особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу 

потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку; 

- зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України “Про 

зайнятість населення”; 

- поновлення зареєстрованого безробітного на роботі за рішенням суду, що 

набрало законної сили; 

- вступу на навчання за денною формою, у тому числі з використанням 

ваучера; 

- призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу; 

- набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення 

волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання 

з випробуванням); 

- видачі клопотання про достроковий вихід на пенсію безробітного до 

управління Пенсійного фонду України; 

- досягнення особою пенсійного віку або призначення пенсії за віком на 

пільгових умовах чи за вислугу років; 

- подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку або закінчення періоду, визначеного у медичному висновку; 

- подання безробітним заяви про припинення реєстрації; 

- подання довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з 

висновком про визнання особи нездатною до трудової діяльності; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran43#n43
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- встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на 

підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення 

виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних 

послуг, що мав місце протягом періоду реєстрації; 

- встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання 

послуг), зайняття іншим видом діяльності; 

- припинення професійного навчання за направленням територіального 

органу без поважних причин; 

- відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою 

професією за направленням територіального органу, а для безробітного, який 

вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), - відмови від двох 

пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації 

(перереєстрації); 

- смерті безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно 

відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним; 

- подання безробітним заяви про бажання отримувати соціальні послуги та 

виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття в іншому 

територіальному органі; 

2) у разі невідвідування без поважних причин територіального органу: 

- протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування 

(крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового 

характеру, проходять професійне навчання за направленням територіального 

органу, зайняті працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням 

виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів) (на 31-й день); 

- протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та інших 

роботах тимчасового характеру, закінчення праці, пов’язаної з організацією 

підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів 

України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) (на 15-й 

день); 

- протягом 14 робочих днів з дня закінчення професійного навчання за 

направленням територіального органу (на 15-й день); 

- протягом 14 робочих днів з дня закінчення строку дії медичної довідки по 

вагітності та пологах (на 15-й день). 

У разі припинення реєстрації особа може перебувати на обліку в 

територіальному органі відповідно до умов цього Порядку. 
 

Перереєстрація безробітних 
Особа має право перереєструватися у територіальному органі як безробітна у 

разі, коли після припинення реєстрації залишилася безробітною та належить до 

категорії осіб, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України “Про 

зайнятість населення”. 

Перереєстрація безробітного здійснюється з дня подання відповідної заяви 

або не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої 

реєстрації за умови повернення коштів, отриманих за період попередньої 

реєстрації. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran411#n411
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Перереєстрація безробітного здійснюється територіальним органом з дня 

припинення попередньої реєстрації, за умови підтвердження поважних причин, з 

яких безробітний не зміг своєчасно звернутися до територіального органу, та у 

разі відвідування територіального органу, яким припинено реєстрацію, на 

наступний робочий день після усунення таких причин. 

Поважними причинами, що підтверджуються відповідними документами, є 

хвороба особи, смерть членів сім’ї та близьких родичів, догляд за хворою дитиною 

віком до 14 років. 
 

 

6.2. Відпустки. 
 

І. Соціальні відпустки: 
 

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами.  

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у 

зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю:  

1) до пологів - 70 календарних днів;  

2) після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі 

народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня 

пологів.  

Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового 

будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів 

(70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей). У разі усиновлення 

дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх 

розсуд.  
 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

більшої тривалості.  

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням 

жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку.  

Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково 

оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за 

дитиною більшої тривалості. 

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком 

дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, 

або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та одним із прийомних 

батьків. 

Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв'язку з 

усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не 

пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення 

дитини. 
 

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей. 

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-

інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину 

без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному 

закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова 
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оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і 

неробочих днів.  

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна 

тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.  

 

Порядок надання соціальних відпусток. 

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється 

сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі 

народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона надається 

повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. 

До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений 

ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно 

від тривалості її роботи в поточному робочому році. 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

надається за заявою жінки або іншими родичами, які фактично доглядають за 

дитиною, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється 

наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. 

Батьку дитини, бабі, діду чи іншим родичами, які фактично доглядають за 

дитиною (крім осіб, які усиновили чи взяли дитину під опіку у встановленому 

законодавством порядку, прийомних батьків), відпустка для догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця роботи 

(навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення 

терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із 

зазначенням дати). 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не 

надається працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім 

прийомних дітей у прийомних сім'ях). 

Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини віком старше трьох років 

надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про 

усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або 

уповноваженого ним органу. 

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні 

відпустки, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та 

нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або 

продовжуються у встановленому законодавством порядку. 

 

 

ІІ. Щорічні відпустки  
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 

24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня 

укладення трудового договору.  

Щорічні відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються 

працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному 

підприємстві. 

Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час 

надаються: 

1) особам молодше 18 років; 

2) інвалідам; 
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3) жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після 

неї; 

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину 

інваліда; 

5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); 

опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично 

виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності 

батьків; 

6) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу; 

7) дружинам (чоловікам) військовослужбовців. 

Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на 

прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не 

менше 14 календарних днів.  

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як 

правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення 

робочого року, за який надається відпустка.  

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише 

для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх 

наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування 

майна підприємства, установи, організації та в інших випадках, передбачених 

законодавством.  
 

ІІІ. Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника 

надається в обов'язковому порядку: 

1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі 

тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей 

віком до 15 років або дитину-інваліда, – тривалістю до 17 календарних днів 

щорічно;  

2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, – 

тривалістю до 14 календарних днів;  

3) матері або іншим особам, в разі якщо дитина потребує домашнього 

догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до 

досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий 

діабет I типу (інсулінозалежний), – не більш як до досягнення дитиною 

шістнадцятирічного віку; 

4) особам, які одружуються, – тривалістю до 10 календарних днів;  

5) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка 

(дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - 

тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до 

місця поховання та назад; інших рідних – тривалістю до 3 календарних днів без 

урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;  

6) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який 

за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, – 

тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних 

днів;  

7) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування – 

тривалістю, визначеною у медичному висновку;  
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8) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, – 

тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до 

місцезнаходження навчального закладу та назад;  

9) працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з 

відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються 

без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний 

план підготовки, – тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження 

вищого навчального закладу або закладу науки і назад;  

10) працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних 

закладів, розташованих в іншій місцевості, – тривалістю 12 календарних днів без 

урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального 

закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного 

віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини; 

11) матері або батьку дитини, бабі, діду чи іншому родичу, який фактично 

доглядає за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, для 

догляду за дитиною віком до 14 років – на період оголошення карантину на 

відповідній території  

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, 

протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від 

роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. 

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися 

відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між 

працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 

календарних днів на рік. 
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РОЗДІЛ 7. ЖИТЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

7.1. Фінансово-кредитна підтримка молодих сімей та одиноких 
молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті 
Києві. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 

"Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання 

житла" Київська міська рада своїм рішенням від 18.11.2004 № 570/1980 затвердила 

Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та 

одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві, 

яке має сприяти соціальному захисту молоді та поліпшити житлові умови молоді у 

місті Києві. 

В даному контексті вважаємо за необхідне дати визначення деяким термінам 

і поняттям, які містяться у вищезгаданому Положенні. Отже, відповідно до 

Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та 

одиноких громадян:  

Кандидат − молода сім'я (яку в правовідносинах, що виникають відповідно 

до цього Положення, представляє чоловік чи дружина), або одинокий молодий 

громадянин (громадянка), які мають право на фінансово-кредитну підтримку для 

будівництва (реконструкції) житла в м. Києві і подали відповідні документи до 

районної у м. Києві державної адміністрації за місцем проживання.  

Позичальник − Кандидат, який отримав пільговий довготерміновий 

іпотечний кредит або іпотечний кредит в Уповноваженому банку. 

Уповноважені банки (Банки) − банки України, які надають пільгові 

довготермінові іпотечні кредити та іпотечні кредити Позичальникам в рамках 

Положення відповідно до угоди, укладеної з Розпорядником бюджетних коштів. 

Уповноважені банки визначаються рішенням Київської міської ради.  

Розпорядник бюджетних коштів − головний розпорядник коштів бюджету, 

визначений рішенням Київської міської ради про бюджет міста Києва, що 

здійснює управління, контролює цільове та ефективне використання бюджетних 

коштів.  

Пільговий довготерміновий іпотечний кредит − кредит, отриманий 

Позичальником в Уповноваженому банку цільовим призначенням якого є 

будівництво (реконструкція) житла за рахунок бюджетних фінансових ресурсів 

для пільгового довготермінового іпотечного кредитування.  

Іпотечний кредит − довготерміновий кредит, отриманий Позичальником в 

Уповноваженому банку, за яким Розпорядником бюджетних коштів 

компенсується частина відсоткової ставки та, в разі наявності підстав, 

погашається частина зобов'язань Позичальника за цим кредитом.  

Кредитні ресурси − бюджетні фінансові ресурси та інші надходження, не 

заборонені законодавством, або кошти Банків, що використовуються ними для 

надання пільгових довготермінових іпотечних кредитів або іпотечних кредитів.  

Кредитний договір − договір про надання пільгового довготермінового 

іпотечного кредиту або іпотечного кредиту, укладений між Позичальником та 

Уповноваженим банком.  
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Замовник − установа (організація), обрана Розпорядником бюджетних 

коштів, яка має права та можливості для здійснення будівництва (реконструкції) 

житла.  

Повірений − Уповноважений банк, який формує фонд фінансування 

будівництва та за договорами з Позичальниками відповідно до укладених з 

Замовником договорів здійснює фінансування будівництва (реконструкції) житла.  

Підрядник − спеціалізована будівельна організація, яка визначається 

Замовником відповідно до законодавства, для проведення робіт з будівництва 

житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян.  

Право на отримання кредиту мають молоді сім'ї, в яких за станом на дату 

укладання кредитного договору граничний вік чоловіка та дружини повної 

сім'ї,    батька (матері) неповної сім'ї, одинокого молодого громадянина, які згідно 

з законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов 

(перебувають на квартирному обліку в м. Києві), не перевищує 35 років включно. 

Право на фінансово-кредитну підтримку надається лише один раз за умови, 

що молода сім'я не використовувала інших форм державної фінансової підтримки 

при придбанні чи інвестуванні будівництва (реконструкції) житла. Умовами 

набуття цього права є: 

-  перебування на квартирному обліку всіх членів сім'ї Кандидата; 

-  підтвердження Кандидатом своєї платоспроможності. 

Для реалізації права на фінансово-кредитну підтримку Кандидат подає 

Розпоряднику бюджетних коштів такі документи: 

-  заяву про надання фінансово-кредитної підтримки; 

-  довідку про перебування на квартирному обліку; 

-  паспортні дані; 

-  довідку про склад сім'ї; 

-  копію свідоцтва про шлюб; 

-  копію свідоцтва про народження дитини (дітей); 

-  документи, необхідні для визначення платоспроможності Кандидата: 

довідка з місця роботи дорослих членів його сім'ї про середню заробітну плату; 

-  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 

Після отримання зазначених документів та при умові наявності відповідних 

бюджетних коштів Розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про надання 

Кандидату фінансово-кредитної підтримки, повідомляє Уповноважений банк про 

розмір кредиту та рекомендує надати кредит з урахуванням основних параметрів 

майбутнього житла, особливостей фінансово-кредитної підтримки (надання 

пільгових довготермінових іпотечних кредитів молодим сім" ям та одиноким 

молодим громадянам або компенсації відсоткових ставок та часткового погашення 

іпотечних кредитів), інструктивних вимог Уповноваженого банку з іпотечного 

кредитування фізичних осіб. 

Оформлення та надання пільгових довготермінових іпотечних кредитів 

або іпотечних кредитів Уповноваженим банком, плата за кредити. 
Максимальний розмір кредиту, визначається Розпорядником бюджетних 

коштів, виходячи з вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, 

визначеними на торгах, які проводяться згідно з Законом України "Про закупівлю 

товарів, робіт і послуг за державні кошти", та витрат на страхування в період 
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будівництва (реконструкції) житла. Нормативна площа житла, на будівництво 

(реконструкцію) якої надається кредит, визначається, виходячи знорми 21 кв.м 

загальної площі житла на одного члена сім"ї та додатково 20 кв.м на сім'ю. 

У разі перевищення нормативної площі житла, вартість будівництва 

(реконструкції) понаднормативної площі житла, встановленої в договорі про 

участь у фонді фінансування будівництва житла, Позичальник сплачує 

Повіреному за власний рахунок. 

Рішення про надання кредиту приймається Уповноваженим банком на 

підставі документів, наданих Кандидатом, повідомлення Розпорядника 

бюджетних коштів про наявність права у Кандидата на отримання фінансово-

кредитної підтримки відповідно до цього Положення та оцінки фінансового стану 

Кандидата з урахуванням вимог Уповноваженого банку до іпотечного 

кредитування. 

Кандидати набувають статусу Позичальників після підписання з Повіреним 

- договору про участь у фонді фінансування будівництва та з Уповноваженим 

банком кредитного договору . Крім того, Позичальник укладає з банком договір-

доручення про здійснення банком від імені Позичальника платежів до фонду 

фінансування будівництва відповідно до графіку, зазначеного у договорі 

Позичальника з Повіреним . 

Перед укладенням кредитного договору Позичальник вносить на свій 

особистий рахунок в Уповноваженому банку власними коштами попередній 

внесок у розмірі не менше 10% вартості будівництва (реконструкції) об'єкта 

кредитування, вартість понаднормативної площі житла, за цінами, визначеними на 

торгах, які проводяться Розпорядником бюджетних коштів згідно з Законом 

України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", кошти 

для здійснення витрат на страхування об'єкта кредитування в період будівництва 

та на 1 рік після введення житла в експлуатацію, особистого життя дорослих 

членів сім'ї Позичальника на 2 роки (страхова компанія визначається 

Уповноваженим банком,  вигодонабувачем за договорами  страхування 

призначається Уповноважений банк), кошти для здійснення витрат, пов'язаних 

із оформленням прав власності Позичальника на житло, оформленням договору 

іпотеки, тощо. 

Кредити надаються на термін, який не може перевищувати 30 років. 

Термін користування кредитними коштами обчислюється з дати фактичного 

перерахування кредитних коштів на рахунки Повіреного, відповідно до графіку 

перерахування коштів в фонд фінансування будівництва. 

Відсоткова ставка за пільговими довготерміновими іпотечними кредитами 

та іпотечними кредитами встановлюється у розмірі однієї ставки Національного 

банку України плюс 5,5% річних. 

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових 

довготермінових іпотечних кредитів та іпотечних кредитів, наданих молодим 

сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, 

компенсуються Уповноваженому банку Розпорядником бюджетних коштів в 

розмірі 6% від обсягів бюджетних коштів, затверджених у  бюджеті м. Києва 

Розпоряднику бюджетних коштів для надання фінансово - кредитної підтримки 

молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам. 
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Повірений та Уповноважений банк щомісячно повідомляють Розпорядника 

бюджетних коштів про укладання договорів про участь у фонді фінансування 

будівництва та кредитних договорів відповідно, та надають копії цих договорів. 

Перерахування коштів Повіреним для формування фонду фінансування 

будівництва здійснюється Уповноваженим банком на підставі кредитних 

договорів, договорів-доручення, укладених Уповноваженим банком з 

Позичальниками, виключно у безготівковій формі у терміни та в обсягах, 

визначених договорами про участь у фонді фінансування будівництва, укладеними 

Позичальниками з Повіреним . 

Нарахування відсотків за користування кредитом починається з дати 

отримання коштів Позичальником та здійснюється за фактичний час 

користуванням ним. 

Компенсація різниці у відсоткових ставках та часткове погашення 

зобов'язань Позичальників за кредитами. Позичальники, які мають одну (або 

більше) дитину, не сплачують відсотки за користування пільговим 

довготерміновим іпотечним кредитом або іпотечним кредитом. 

Позичальникам, які мають двох дітей, за рахунок бюджетних коштів 

погашається 25% залишку зобов'язань за пільговим довготерміновим іпотечним 

кредитом або іпотечним кредитом. 

Позичальникам, які мають трьох і більше дітей, за рахунок бюджетних 

коштів погашається 50% залишку зобов'язань за пільговим довготерміновим 

іпотечним кредитом або іпотечним кредитом. 

Решта Позичальників сплачують Уповноваженому банку відсотки за 

користування пільговим довготерміновим іпотечним кредитом або іпотечним 

кредитом на рівні 3% річних. 

Відсоткові ставки за кредитними договорами повністю або за мінусом 3% 

річних, а також суми часткового погашення пільгових довготермінових іпотечних 

кредитів або іпотечних кредитів Позичальників компенсуються Банку 

Розпорядником бюджетних коштів за рахунок бюджетних коштів. 

Якщо у складі сім'ї Позичальника сталися зміни, які дають йому право 

(або позбавляють його права) на отримання пільг, він протягом одного місяця 

подає Розпоряднику бюджетних коштів відповідну заяву та 

документи встановленого зразка, що підтверджують такі зміни. Ці документи є 

підставою для внесення змін до кредитного договору, про що Розпорядник 

бюджетних коштів повідомляє Уповноважений банк. 

Розпорядник бюджетних коштів на підставі отриманого реєстру щомісячно 

(не пізніше 15 числа місяця, наступного за місяцем нарахування) перераховує 

Банку бюджетні кошти на компенсацію відсоткових ставок за кредитами та 

часткового погашення зобов’язань Позичальників за пільговими 

довготерміновими іпотечними кредитами та іпотечними кредитами, та належне 

Уповноваженому банку компенсування витрат, пов’язаних з наданням та 

обслуговуванням пільгових довготермінових іпотечних кредитів та іпотечних 

кредитів. 

Забезпечення пільгових довготермінових іпотечних кредитів та 

іпотечних кредитів. В забезпечення пільгових довготермінових іпотечних 

кредитів та    іпотечних кредитів Позичальники укладають з Уповноваженим 

банком договори іпотеки майнових прав на житло, яке буде збудоване за участю 
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кредитних ресурсів з укладенням в майбутньому додаткової угоди до договору 

іпотеки майнових прав після отримання документів на право власності на житло. 

Передача в іпотеку збудованого (реконструйованого) житла здійснюється 

на підставі свідоцтва про право власності на квартиру. 

У період виконання Позичальником зобов'язань за пільговим 

довготерміновим іпотечним кредитом або іпотечним кредитом предмет іпотеки - 

житло підлягає страхуванню Позичальником  в установленому законодавством  та 

Уповноваженим  банком  порядку  в страховій компанії, визначеній 

Уповноваженим банком . 

Порядок погашення пільгових довготермінових іпотечних кредитів та 

іпотечних кредитів та сплати відсотків Позичальниками. Сплата 

Позичальниками нарахованих їм   відсотків за користування пільговими 

довготерміновими іпотечними кредитами або   іпотечними кредитами 

здійснюється щомісяця до 20 числа місяця, наступного за місяцем нарахування 

відсотків. 

Погашення зобов'язань за пільговим довготерміновим іпотечним кредитом 

або іпотечним кредитом починається з дати реєстрації свідоцтва про право 

власності на збудоване (реконструйоване) житло в бюро технічної інвентаризації ( 

в іншому уповноваженому органі). За власним бажанням Позичальник може 

розпочати погашення зобов'язань раніше. Погашення кредиту здійснюється 

щоквартально або за згодою Позичальника - щомісячно. 

Після отримання свідоцтва про право власності на збудоване житло між 

Уповноваженим банком та Позичальником укладається договір про внесення змін 

та доповнень до кредитного договору про графік погашення пільгового 

довготермінового іпотечного кредиту або іпотечного кредиту. При цьому 

загальний термін користування кредитом не повинен перевищувати 30 років. 

Платежі з погашення пільгових довготермінових іпотечних кредитів або 

іпотечних кредитів та сплата відсотків за користування ним вносяться в порядку, 

визначеному кредитном договором, на рахунок, вказаний у кредитному договорі. 

За прострочення платежів з Позичальника стягується пеня у розмірі, 

встановленому кредитним договором. При внесенні платежів першочергово 

стягується нарахована пеня, прострочені платежі, відсотки за користування 

кредитом та основний платіж з погашення пільгового довготермінового 

іпотечного кредиту або іпотечного кредиту . 

Наданий Позичальнику пільговий довготерміновий іпотечний кредит або 

іпотечний кредит може бути погашений достроково. 

Набуття Позичальником права власності на 

збудоване (реконструйоване) житло за рахунок пільгових довготермінових 

іпотечних кредитів або іпотечних кредитів. Умови набуття Позичальником 

права власності на збудоване (реконструйоване) житло з використанням 

пільгового довготермінового іпотечного кредиту або іпотечного кредиту 

визначаються договором про участь у фонді фінансування будівництва, 

укладеного з Повіреним. 

Фінансування витрат, пов'язаних з оформленням права власності, 

нотаріальним посвідченням іпотечних договорів, тощо здійснюється за рахунок 

Позичальника. 
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У разі смерті Позичальника його права і зобов'язання за кредитним 

договором, договором про участь у фонді фінансування будівництва, договором 

іпотеки та іншими договорами, пов'язаними з будівництвом  (реконструкцією) 

житла та пільговим довготерміновим іпотечним кредитом або   іпотечним 

кредитом, переходять до спадкоємця (спадкоємців) згідно чинного законодавства 

України, що оформляється відповідними договорами. 

У разі невиконання Позичальником умов кредитного договору 

Уповноважений банк приймає рішення про розірвання кредитного договору в 

односторонньому порядку, про що повідомляє Розпорядника бюджетних коштів. 

Вирішення спорів, що можуть при цьому виникнути, здійснюється в судовому 

порядку . 

Уповноважений банк може стягувати заборгованість за пільговим 

довготерміновим іпотечним кредитом або іпотечним кредитом за рахунок 

предмету іпотеки згідно умов кредитного договору, договору іпотеки та чинного 

законодавства України. 

Для цілей надання місць проживання Позичальникам та членам їх сімей (у 

випадку відсутності іншого житла) після примусової реалізації житла, яке було 

збудоване (реконструйоване) за рахунок пільгового довготермінового іпотечного 

кредиту або іпотечного кредиту Розпорядник бюджетних коштів створює 

житловий фонд для тимчасового проживання. 

З метою захисту прав Уповноваженого банку у реалізації його прав як 

іпотекодержателя майнових прав на житло та саме житло у випадку невиконання 

Позичальником умов кредитного договору та при примусовому стягненні на 

предмет іпотеки, Розпорядник бюджетних коштів сприятиме Уповноваженому 

банку у переоформленні прав власності на житло на Уповноважений банк, 

надаватиме Позичальнику та членам його сімей місце проживання за рахунок 

площ житлового фонду. 

 
7.2. Доступне житло для населення. 
 

Житло для населення. Постановою Кабінету Міністрів України від 

11.11.2009 № 1249 затверджено Державну цільову соціально-економічну 

програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки з 

розрахунку 70% вартості - кошти населення та 30% - кошти спеціального фонду 

міського бюджету (відповідно рішенням Київської міської ради від 16.09.2010  

№ 30/4842 затверджено Програму будівництва (придбання) доступного житла у 

м. Києві на 2010-2017 роки). 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 16.09.2010 № 29/4841 

"Про фінансування у 2010 році та наступних роках будівництва житла для 
працівників підприємств, установ та організацій міського підпорядкування за 
рахунок коштів бюджету та коштів населення" педагогічні працівники, 
медичні працівники, працівники служб соціального захисту, підприємств 
житлово-комунального господарства міського підпорядкування  мають право 
на отримання житла з розрахунку: 50% − кошти громадян, 30% − кошти 
державного бюджету та 20% − кошти спеціального фонду міського бюджету. 

Основною вимогою для участі у вказаних цільових програмах є 
перебування громадян на квартирному обліку за місцем реєстрації. 
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Житло для багатодітних. Згідно з розпорядженням Київської міської 
державної адміністрації від 17.04.2009 № 437 існує Порядок передачі квартир 
для багатодітних сімей, які перебувають на квартирному обліку, з оплатою 50 
відсотків вартості квартир. Правом на отримання квартир відповідно до цього 
Порядку користуються громадяни, які відповідно до законодавства визнані 
такими, що потребують поліпшення житлових умов та перебувають на 
квартирному обліку за категорією "багатодітні сім'ї" та дали згоду на оплату 50 
відсотків вартості квартир, за умови, що такі громадяни не використовували 
інших форм державної підтримки при поліпшенні житлових умов. 

Соціальне житло. Соціальне житло надається громадянам, які не мають 

можливості придбати собі житло або наймати його, але потребують поліпшення 
житлових умов, згідно із Законом України "Про житловий фонд соціального 
призначення". 

Відповідно до ч.2 ст. 10 Закону правом взяття на квартирний облік з метою 
отримання соціального житла користуються громадяни, для яких таке житло є 
єдиним місцем проживання, або які мають право на поліпшення житлових умов 
відповідно до Закону. При цьому їх середньомісячний сукупний дохід за 
попередній рік з розрахунку на одну особу, який включає вартість майна, що 
знаходиться у власності громадянина та членів його сім'ї на момент 
зарахування на соціальний квартирний облік (об'єкти нерухомості, земельні 
ділянки, транспортні засоби, тощо обраховуються за ринковою вартістю) в сумі 
менший від величини опосередкованої вартості найму житла в даному 

населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством. 
Перебування громадян на соціальному квартирному обліку не є  

підставою для відмови йому у взятті на квартирний облік або зняття з 
квартирного обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов та мають 
право на отримання житла (пільгових кредитів та придбання доступного 
житла) за державними програмами. 

 

Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення 

доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 343 "Про 

затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення 

доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов")  

1. Порядок визначає механізм здешевлення вартості іпотечних кредитів для 

забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, шляхом відшкодування частини процентів за кредитами, отриманими на 

будівництво (реконструкцію) чи придбання в об'єктах незавершеного будівництва 

житла (квартири в багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові 

будинки або майнові права на них) (далі - часткова компенсація процентів). 

2. Часткова компенсація процентів надається за кредитами, отриманими 

позичальниками в банках, які віднесені до першої та другої групи згідно з 

розподілом, визначеним Національним банком, і які звернулися до Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 

держадміністрацій з метою участі у кредитуванні позичальників відповідно до 

цього Порядку. 
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Порядок та умови кредитування позичальника і фінансування будівництва 

об'єктів із залученням кредитних коштів установлюються відповідно до 

внутрішніх правил банку. 

3. Часткова компенсація процентів здійснюється у межах коштів, 

передбачених на цю мету в державному бюджеті на відповідний рік. 

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних 

коштів визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 

Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за 

погодженням з головним розпорядником коштів державного бюджету та 

Мінфіном. 

4. Перелік об'єктів незавершеного будівництва, в яких може придбаватися 

житло відповідно до цього Порядку, визначається за поданням Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 

держадміністрацій міжвідомчою комісією, утвореною відповідно до Порядку 

забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 140. При цьому остаточне рішення про 

надання позичальнику кредиту для придбання житла в об'єкті незавершеного 

будівництва приймає банк відповідно до своїх внутрішніх правил. 

5. До кредитів, за якими надається часткова компенсація процентів, 

установлюються такі вимоги: 

- надання кредиту в гривнях; 

- строк кредитування –  до 15 років з моменту укладення позичальником 

кредитного договору; 

- процентна ставка на момент видачі кредиту не перевищує 16 % річних; 

- обов'язковий власний внесок позичальника не перевищує 25 % суми кредиту. 

За бажанням позичальника розмір такого внеску може бути збільшено; 

- максимальний розмір кредиту, за яким може бути надана часткова 

компенсація процентів, визначається шляхом множення нормативної площі 

житла на його розрахункову вартість; 

- укладення договорів поруки з кожним дієздатним членом сім'ї, який проживає 

разом з позичальником. 

Платоспроможність позичальника може визначатися з урахуванням доходів 

його поручителів. 

6. Позичальником є громадянин, який потребує поліпшення житлових умов 

та відповідає вимогам банку до позичальників. Часткова компенсація процентів 

надається позичальникам (насамперед тим, які перебувають на квартирному 

обліку, та молодим сім’ям, що мають дітей) за таких умов: 

- щомісячний платіж за кредитним договором не повинен перевищувати 50 

відсотків сукупного середньомісячного доходу сім’ї. Сума часткової 

компенсації процентів до щомісячного платежу не включається. При цьому 

сума, що залишається після здійснення всіх щомісячних розрахунків за 

кредитним договором, повинна бути не меншою одного прожиткового 

мінімуму на позичальника та кожного члена його сім’ї, на якого 

розраховувалася часткова компенсація процентів; 

- у разі передачі в іпотеку квартири у багатоквартирному житловому будинку, 

індивідуального житлового будинку повинні бути дотримані вимоги 

законодавства щодо захисту житлових прав і майнових інтересів дітей, що 
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підтверджується відповідними документами, які надаються позичальником 

банку; 

Відповідно до цього Порядку до таких, що потребують поліпшення 

житлових умов, належать: 

- громадяни, які на підставі статті 34 Житлового кодексу Української РСР 

перебувають на квартирному обліку; 

- громадяни, які забезпечені за місцем проживання, зареєстрованим в 

установленому порядку, житловою площею, що не перевищує 9 кв. метрів на 

одного члена сім'ї, або проживають (зареєстровані в установленому порядку) 

у гуртожитку, що підтверджується довідкою про склад сім'ї, виданою за 

місцем проживання. 

7. Нормативна площа житла визначається виходячи з розрахунку 40 кв. 

метрів загальної площі на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб та 18 кв. 

метрів на кожного наступного члена сім’ї, але не більш як 76 кв. метрів, а для 

індивідуальних житлових будинків - не більш як 94 кв. метрів. 

Розрахункова вартість житла встановлюється з урахуванням зареєстрованого 

в установленому порядку місця проживання громадян у розмірі: 

7000 гривень за 1 кв. метр - для м. Києва; 

5000 гривень за 1 кв. метр - для міст Київської області, обласних центрів; 

4000 гривень за 1 кв. метр - для інших населених пунктів. 

Для населених пунктів, які розташовані на відстані від 5 до 15 кілометрів від 

меж мм. Києва, обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути 

збільшена на 10 відсотків. 

Для населених пунктів, які розташовані у 5-кілометровій зоні від меж  

м. Києва, обласних центрів, розрахункова вартість житла визначається у розмірі, 

встановленому для цих міст. 

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу та/або 

розрахункову вартість, сплачується позичальником відповідно до умов договору 

про придбання житла (укладеного між позичальником і відчужувачем житла з 

метою будівництва (реконструкції) житла або придбання житла в об'єктах 

незавершеного будівництва) за рахунок власних коштів без нарахування часткової 

компенсації процентів. 

8. Для отримання позичальником часткової компенсації процентів між 

розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачем бюджетних 

коштів), банком і позичальником укладається договір про надання часткової 

компенсації процентів. 

9. Для укладення договору часткової компенсації процентів позичальник 

подає розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачу бюджетних 

коштів): 

- заяву про надання часткової компенсації процентів; 

- копію паспорта; 

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не 

подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це відповідний орган державної 

податкової служби і мають відмітку у паспорті); 

- довідку про склад сім'ї, видану за місцем проживання; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1388-10
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- копію свідоцтва про шлюб (за наявності); 

- копію свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності); 

- документи про доходи позичальника та членів його сім’ї за останні шість 

місяців; 

- довідку про перебування на квартирному обліку (за наявності). 

Позичальник, що є замовником будівництва індивідуального житлового 

будинку, подає також копії документа, що посвідчує право на земельну ділянку, та 

відповідної проектно-кошторисної документації. 

10. Договір про надання часткової компенсації процентів укладається на 

весь строк дії кредитного договору. 

У договорі про надання часткової компенсації процентів зазначається, що у 

період отримання часткової компенсації процентів придбані квартира в 

багатоквартирному житловому будинку, індивідуальний житловий будинок є 

основним місцем проживання та місцем реєстрації позичальника і членів його сім'ї 

та не можуть бути передані в найм (оренду); 

11. Надання часткової компенсації процентів припиняється у разі 

прострочення позичальником платежів за кредитним договором більше ніж на 180 

календарних днів; порушення умов договору про надання часткової компенсації 

процентів; 

12. Право на часткову компенсацію процентів може бути використано 

позичальником лише один раз і лише за одним кредитним договором. 

Якщо позичальник достроково розірвав договір із забудовником, він 

зобов’язаний у тримісячний строк повернути всю суму отриманої компенсації за 

весь період дії договору. 

13. Часткова компенсація процентів визначається в розмірі процентної 

ставки за користування кредитом мінус 3 проценти річних. 

Після надання банком розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня 

(одержувачу бюджетних коштів) розрахунку належних до сплати чергових 

платежів за кредитним договором та інформації про відсутність заборгованості за 

таким договором за попередній місяць розпорядник бюджетних коштів нижчого 

рівня (одержувач бюджетних коштів) вносить на спеціальний поточний рахунок 

позичальника кошти часткової компенсації  процентів. 

Позичальник вносить на свій спеціальний поточний рахунок платіж, 

передбачений кредитним договором, за винятком суми часткової компенсації 

процентів. 

14. З моменту отримання квартири в багатоквартирному житловому 

будинку, індивідуального житлового будинку у власність право на одержання 

житла вважається використаним, а громадянин і члени його сім'ї, на яких 

розраховувалася часткова компенсація процентів, знімаються з обліку громадян, 

які потребують відповідно до законодавства поліпшення житлових умов. 

15. Головний розпорядник бюджетних коштів затверджує відповідно до 

затвердженого плану асигнувань розподіл бюджетних коштів, передбачених для 

часткової компенсації процентів, серед регіонів пропорційно кількості населення, 

яке проживає на відповідній території, та може коригувати його за поданням Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 

міських держадміністрацій відповідно до потреб регіонів. 
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Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачі бюджетних 

коштів) спрямовують бюджетні кошти, призначені для надання часткової 

компенсації процентів, з рахунків органів Казначейства на спеціальні поточні 

рахунки позичальників. 

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про 

використання бюджетних коштів, передбачених для часткової компенсації 

процентів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в 

установленому законодавством порядку. 

 

 



 
91 

РОЗДІЛ 8. ПРОФІЛАКТИКА НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ 
 

8.1.Попередження насильства в сім'ї. 
Насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, 

психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню 

до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена 

сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його 

фізичному чи психічному здоров’ю. 

Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі; проживають однією сім'єю, 

але не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, які перебувають під 

опікою чи піклуванням; є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за 

умови спільного проживання. 

Реальна загроза вчинення насильства в сім'ї - погроза вчинення одним 

членом сім'ї стосовно іншого члена сім'ї умисних дій, передбачених абзацом 

другим цієї статті, якщо є реальні підстави очікувати її виконання; 

Жертва насильства в сім'ї - член сім'ї, який постраждав від фізичного, 

сексуального, психологічного чи економічного насильства з боку іншого члена 

сім'ї. 

Види  насильства в сім'ї: 

1) фізичне насильство - умисне нанесення одним членом сім'ї іншому члену 

сім'ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті 

постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров'я, нанесення шкоди 

його честі і гідності; 

2) сексуальне насильство - протиправне посягання одного члена сім'ї на 

статеву недоторканість іншого члена сім'ї, а також дії сексуального характеру по 

відношенню до дитини, яка є членом цієї сім'ї;  

3) психологічне насильство - насильство, пов'язане з дією одного члена сім'ї 

на психіку іншого члена сім'ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, 

залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність 

захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю; 

4) економічне насильство - умисне позбавлення одним членом сім'ї іншого 

члена сім'ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має 

передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати 

порушення фізичного чи психічного здоров'я. 

Попередження насильства в сім'ї - система соціальних і спеціальних 

заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню 

насильства в сім'ї, припинення насильства в сім'ї, яке готується або вже почалося, 

притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї, а 

також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім'ї. 

Захисний припис - спеціальна форма реагування уповноважених 

підрозділів органів внутрішніх справ щодо захисту жертви насильства в сім'ї, яким 

особі, яка вчинила насильство в сім'ї, забороняється вчиняти певні дії стосовно 

жертви насильства в сім'ї. 

Підстави  для вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї: 

- заява про допомогу жертви насильства в сім'ї або члена сім'ї, стосовно 

якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї;  



 
92 

- висловлене жертвою  насильства  в  сім'ї  або  членом  сім'ї, стосовно якого 

існує реальна загроза вчинення насильства в  сім'ї, бажання  на  вжиття  заходів  

з  попередження насильства в сім'ї у разі, якщо повідомлення або заява надійшли 

не від нього особисто;  

- отримання повідомлення про застосування насильства в сім'ї або реальної 

загрози його вчинення стосовно дитини, яка є членом цієї сім’ї, чи недієздатного 

члена сім'ї. 

Заява або повідомлення про застосування насильства в  сім'ї чи реальної 

загрози   його  вчинення  приймаються  за  місцем проживання постраждалого 

органами, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в 

сім’ї: 

у районній державній адміністрації: 

- структурний підрозділ у справах сім‘ї, молоді та спорту; 

- центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді;  

- служба у справах дітей; 

  у районному управлінні ГУ МВС в місті Києві: 

- відділ дільничних інспекторів міліції; 

- відділ кримінальної міліції у справах дітей.  

 

Заходи, які здійснюються, у разі надходження заяви або повідомлення про 

застосування насильства в  сім'ї або реальної загрози   його  вчинення 

 

Структурний підрозділ у справах сім’ї, молоді та спорту: 

- приймає і розглядає заяви (повідомлення) про вчинення насильства в сім’ї або 

реальну загрозу його вчинення; 

- направляє заяви та повідомлення про вчинення насильства в сім'ї або реальну 

загрозу його до територіального органу внутрішніх справ; 

- організовує відвідування заявника і складає відповідний акт обстеження; 

- проводить роз’яснювальну роботу серед населення; 

- проводить профілактичну роботу в напрямку попередження насильства в 

сім’ї; 

- організовують та забезпечують проходження особами, які вчинили насильство 

в сім'ї, реабілітаційних заходів (корекційних програм); 

- направляють жертв насильства в сім'ї та членів сім'ї, стосовно яких існує 

реальна загроза його вчинення, до спеціалізованих установ для постраждалих 

від насильства в сім'ї; 

- організовують надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, 

інформаційних та інших послуг членам сім'ї, в якій було вчинено насильство 

або існує реальна загроза його вчинення; 

- ініціюють винесення питання щодо проведення подальшої роботи з сім'єю, в 

якій вчинено насильство, на засідання дорадчого органу. 

 

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 

- приймають інформацію про випадки вчинення насильства в сім'ї або реальної 

загрози його вчинення; 
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- забезпечують надання особам, які постраждали від насильства в сім'ї, 

психологічної, соціально-педагогічної, соціально-економічної, інформаційної, 

соціально-медичної та юридичної допомоги; 

- здійснюють соціальне інспектування сімей, де мають місце випадки вчинення 

насильства в сім'ї або в яких існує реальна загроза його вчинення, відповідно 

до Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах;      

- здійснюють соціальний супровід сімей; 

- забезпечують здійснення закладами соціального обслуговування заходів, 

спрямованих на відновлення соціальних функцій, морального, психічного та 

фізичного стану членів сім'ї, стосовно яких вчинено насильство в сім'ї або 

існує реальна загроза його вчинення; 

- протягом трьох днів з дня отримання інформації про випадки вчинення 

насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення повідомляють 

відповідний структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію державної 

політики щодо попередження насильства в сім'ї, а у випадку вчинення 

насильства стосовно дитини - також службу у справах дітей та органи 

внутрішніх справ. 

 

У разі, коли дитина зазнала жорстокого поводження з боку дорослих, 

служба у справах дітей: 

- у разі виникнення безпосередньої загрози життю чи здоров'ю дитини 

вживають заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної 

із захистом прав дитини"; 

- здійснюють прийом інформації про вчинення насильства в сім'ї або реальну 

загрозу його вчинення, а також про випадки жорстокого поводження з дітьми 

або реальної загрози його вчинення та в межах своїх повноважень вживають 

заходів щодо захисту прав дитини; 

- порушують питання перед відповідними органами про притягнення до 

відповідальності фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, 

свобод і законних інтересів дітей; 

- представляють інтереси дітей у судах; 

- протягом трьох днів з дня отримання інформації про випадки вчинення 

насильства в сім'ї стосовно дитини або реальної загрози його вчинення 

повідомляють відповідний структурний підрозділ, відповідальний за 

реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї та 

органи внутрішніх справ для вжиття відповідних заходів. 

 

Органи внутрішніх справ: 

- проводять роз'яснювальну роботу в сім'ях, в яких вчинено насильство в сім'ї 

або існує реальна загроза його вчинення, повідомляють членів сім'ї про права, 

заходи та послуги, якими вони можуть скористатися, та передбачену 

законодавством відповідальність; 

- приймають та розглядають заяви та повідомлення та нормативно-правових 

актів Міністерства внутрішніх справ України; 
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- інформують протягом трьох днів про отримання заяви чи повідомлення 

відповідний структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію державної 

політики щодо попередження насильства в сім'ї, а у випадках, коли заява та 

повідомлення стосується неповнолітнього або недієздатного члена сім'ї - 

службу у справах дітей та орган опіки і піклування; 

- отримавши заяву чи повідомлення або іншу інформацію про вчинення 

насильства в сім'ї, вживають передбачених чинним законодавством заходів 

щодо припинення насильства. У разі необхідності надання потерпілому або 

правопорушнику першої медичної допомоги викликають бригаду швидкої 

медичної допомоги; 

- при безпосередній загрозі життю та здоров'ю дитини або інших членів сім'ї, 

які постраждали від насильства в сім'ї, вживають заходів щодо ліквідації цієї 

загрози та надають необхідну допомогу у направленні до спеціалізованих 

установ для жертв насильства в сім'ї; 

- у разі встановлення в діях особи, яка вчинила насильство в сім'ї, ознак 

злочину, приймають рішення відповідно до Кримінально-процесуального 

кодексу України, а у випадку встановлення ознак адміністративного 

правопорушення - відповідно до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

 

Управління сім'ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту: вул. Дегтярівська, 31, тел. 483-35-85 

 

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:  

вул. Довженка, 2, тел. 458-27-67 

 

Служба у справах дітей: вул. Дегтярівська, 3-а, тел. 484-05-25 

 

 

УСТАНОВИ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ ЖЕРТВАМ 

НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї: 

 

Київський міський центр соціально-психологічної допомоги 
Адреса: вул. Новодарницька, 26 

Телефон:  566-15-48  (існує притулок)  
 

Київський міський центр роботи з жінками 
Адреса: вул. Мельникова, 20 (консультації юристів, психологів, існує притулок),  

Телефон Довіри: 489-44-48. 
  
Київський міський центр сім‘ї "Родинний дім" 

Адреса: вул.. Салютна, 11-а 

Телефон:  422-10-69 
 

Для встановлення ступеню порушення психічного здоров'я жертви насильства в 

сім'ї можна звернутись до Центру психолого-психіатрічної допомоги при станах 
душевної кризи. 
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Адреса: вул. Смоленська, 8 
Телефон Довіри: 456-17-02, 456-17-25 
 

Центр у справах сім’ї та жінок Голосіївського району 

Адреса: пр-т Науки,18 

Телефон:  524-20-31 
 

Центр у справах сім’ї та жінок Деснянського району 

Адреса: вул. Курчатова, 14-а 

Телефон:  518-73-72, 518-96-00  (існує притулок).  
 

Центр сім’ї Дарницького району 
Адреса: пр-т Григоренка, 21-б 

Телефон:  575-46-72 
 

Центр у справах сім’ї та жінок Святошинського району 

Адреса:  вул. Зодчих, 10-а 

Телефон: 276-76-86, 276-03-75 
 

Центр по роботі з жінками Солом’янського  району 
Адреса: пр-т Повітрофлотський, 40-а 

Телефон:  520-11-96 
 

Центр у справах сім’ї та жінок Шевченківського району 
Адреса: вул. Олени Теліги, 43 

Телефон:  440-62-49 
 

УСТАНОВИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ 
 

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 Служби у справах дітей 

Адреса: просп. Маяковського, 28-в 

Телефон: 515-79-90, 515-16-76 
 

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Служби у справах дітей 

Адреса: вул. Полярна, 7-а,  

Телефон: 464-20-21 

 
 

8.2.Протидія торгівлі людьми. 
 

 

 

Відповідно до Закону України "Про протидію торгівлі людьми" торгівля 

людьми – здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само 

вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, 

вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, 

шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою 

застосування насильства, з використанням службового становища або 

матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, яке відповідно до 

Кримінального кодексу України визнається злочином. 

Торгівля людьми може відбуватися у різних формах. Серед них: 



 
96 

- Торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації 

- Торгівля людьми з метою трудової експлуатації (примусова праця) 

- Торгівля людьми з метою використання у жебракуванні 

- Торгівля людьми з метою вилучення органів 

- Проведення дослідів над людиною без її згоди 

- Примусова вагітність 

- Торгівля людьми з метою використання у збройних конфліктах 

- Торгівля людьми з метою втягнення у злочинну діяльність 

- Усиновлення/удочеріння з метою наживи тощо 

Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має право 

звернутися до відділу (управління) у справах сім'ї, молоді та спорту районної в 

місті Києві державної адміністрації із заявою про встановлення статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми, та до органів внутрішніх справ щодо захисту 

прав і свобод. 

Відділи (управління) у справах сім'ї, молоді та спорту районних в місті 

Києві державних адміністрацій: 

Голосіївський район: просп. 40-річчя Жовтня, 42, тел. 206-27-74 

Дарницький район: вул. Кошиця, 11, тел. 564-90-91 

Деснянський район: вул. Бальзака, 12, тел. 546-54-06 

Дніпровський район: вул. Краківська,20, тел. 292-48-34 

Оболонський район: вул. Мате Залки, 5-б, тел. 419-62-94 

Печерський район: вул. Суворова, 15, тел. 280-21-58 

Подільський район: вул. Костянтинівська, 32, тел. 417-21-12 

Святошинський район: пр-т Перемоги, 97, тел. 424-13-37 

Солом'янський район: пр-т Повітрофлотський, 41, тел. 207-09-59 (10) 

Шевченківський район: бульвар Шевченка, 26/4,  тел. 235-63-64 

Особа, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми, має право до прийняття рішення про встановлення статусу 

особи, яка постраждала від торгівлі людьми, на забезпечення особистої безпеки, 

поваги, а також на безоплатне одержання: 

- інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою 

володіє дана особа; 

- медичної, психологічної, правової та іншої допомоги незалежно від 

місця проживання; 

- тимчасове розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали 

від торгівлі людьми. 

Надання  допомоги  особі,  яка  постраждала  від  торгівлі людьми, не 

залежить від:  

     1) звернення  такої  особи  до  правоохоронних  органів та її участі у 

кримінальному процесі;  

     2) наявності у такої особи документа, що посвідчує особу.  

 

Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що надають 

послуги особам, які постраждали від торгівлі людьми 
 

Голосіївський район: вул. А.Бубнова,4 тел: 257-03-49 

Дарницький район: Харківське шосе, 57, 2-й поверх. , тел. 563-05-32 
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Деснянський район: вул.Бальзака, 16-б, тел. 530-50-59 

Дніпровський район: бульвар Перова, 5б, тел. 512-23-48 
Оболонський район: вул. Лароша Гавро, 7-г, тел: 426-87-75 
Печерський район: вул.Філатова, 3/1, тел. 529-71-94 

Подільський район: вул. Мостицька, 20, тел. 460-61-29 

Святошинський район: проспект Л.Курбаса,18-г, тел. 274-18-82 

Солом'янський район: вул. Максима Кривоноса, 21, тел. 243-75-26 

Шевченківський район: вул. Саратовська, 20, тел. 422-01-21 
 

Особа, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми, має право на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на 

безоплатне одержання: 

- інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє 

дана особа; 

- медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги; 

- тимчасового розміщення, за бажання постраждалої особи та у разі відсутності 

житла, в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на 

строк до трьох місяців, який у разі необхідності може бути продовжено за 

рішенням місцевої державної адміністрації зокрема у зв’язку з участю особи в 

якості постраждалого або свідка у кримінальному процесі; 

- відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її 

заподіяли у порядку, встановленому Цивільним кодексом України; 

- одноразової матеріальної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; 

- допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну 

підготовку. 

Особам, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми, виплачується одноразова матеріальна допомога у розмірі 

прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб (діти віком до шести років, 

діти віком від шести до 18 років, працездатні особи, особи, які втратили 

працездатність), установленого на момент звернення особи за матеріальною 

допомогою. 
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Додаток 

Про розміри державної допомоги у 2014 році (коротко) 

 

Назва допомоги 

 
Розмір 

Прожитковий мінімум (категорія осіб): 

Загальний показник 

Діти віком до 6 років 

Діти віком від 6 до 18 років 

Працездатні особи 

Особи, які втратили працездатність 

 

1176 грн. 

1032 грн. 

1286 грн. 

1218 грн. 

949 грн. 

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами:  
- для застрахованих осіб  

- для незастрахованих осіб (не менше 25 % прожиткового 

мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць) 

 

100 % середньої заробітної плати 

304,5 грн. 

Допомога при народженні дитини  41280 грн. 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 
(два прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку або 

різниця між двома встановленими прожитковими мінімумами для 

дитини відповідного віку та середньомісячним розміром 

одержуваних на дитину аліментів і пенсії за попередні шість 

календарних місяців) на дітей віком: 

- до 6 років 

- від 6 до 18 років 

 

 

 

 

 

 

2064 грн. 

2572 грн. 

Допомога на дітей одиноким матерям (різниця між 50 % 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та 

середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну 

особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 % прожиткового 

мінімуму для дитини відповідного віку) на дітей віком: 

 

до 6 років Мінімальний: 309,6 грн. 

Максимальний: 516 грн. 

від 6 до 18 років Мінімальний: 385,8 грн. 

Максимальний: 643 грн. 

Допомога при усиновленні дитини 41280 грн. 

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, за принципом "гроші 

ходять за дитиною" (різниця між двома прожитковими мінімумами 

для дитини відповідного віку та розміром призначених на дитину 

пенсії, аліментів, стипендії, державних допомог) на дітей віком: 

- до 6 років 

- від 6 до 18 років 

 

 

 

 

 

2064 грн. 

2572 грн. 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються 

від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину 

або місце проживання їх невідоме (30 % прожиткового мінімуму, 

встановленого законом для дитини відповідного віку), на дітей 

віком: 

- до 6 років 

- від 6 до 18 років 

 

 

 

 

 

309,6 грн. 

385,8 грн. 
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Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2014 році 

 

Інвалід з дитинства І 

групи 

Інвалід з дитинства ІІ 

групи 

Інвалід з дитинства ІІІ 

групи 

Діти-інваліди до 18 років  

Надбавка 

на догляд 

(грн.) 

Розмір 

допомоги без 

надбавки 

(грн.) 

Надбавка 

на догляд 

(грн.) 

Розмір 

допомоги без 

надбавки 

(грн.) 

Надбавка 

на догляд 

(грн.) 

Розмір 

допомоги без 

надбавки 

(грн.) 

Надбавка на 

догляд (грн.) 

Розмір 

допомоги без 

надбавки 

(грн.) 
до 6 

років 

від 6 до 

18 років 

474,5 949 142,35 759,2 142,35 569,4 516 643 664,3 
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3. Закон України "Про дошкільну освіту" 
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доповненнями 

20. Указ Президента України від 25.12.2007 № 1254 "Про одноразову винагороду жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" 

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 № 374 "Про плату за навчання у 

державних школах естетичного виховання дітей" 

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку 
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призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" із змінами та доповненнями 

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 "Про організацію харчування 

окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах" 

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 "Про невідкладні питання 

діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів" 

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 913 "Про затвердження Порядку 

надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти" 

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах" 

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 "Питання стипендіального 

забезпечення" зі змінами та доповненнями 

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 81 "Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 140 "Про затвердження Порядку 

забезпечення громадян доступним житлом" 

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 660" Про затвердження Порядку 

виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми" 
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32. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 417" Про затвердження Порядку 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми" 

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 343 "Про затвердження Порядку 

здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов" 

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 198 "Про затвердження Порядку 

реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу" 

35. Постанова Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 "Про затвердження Порядку 

подання та оформлення документів для призначення (перерахунку пенсій відповідно до 

Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

36. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 "Про затвердження 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах"  

37. Наказ міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту та Міністерства внутрішніх 

справ України від 09.09.2009 № 3131/386 "Про затвердження Інструкції щодо порядку 

взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо 

попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення 

заходів з попередження насильства в сім'ї" 

38. Рішення Київської міської ради від 18.11.2004 № 570/1980 "Про затвердження Положення 

про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян 

на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві" 

39. Рішення Київської міської ради від 28.05.2009 №537/1593"Про заходи щодо відвідування 

закладів культури у м. Києві"  

40. Рішення Київської міської ради від 16.09.2010 № 29/4841 "Про фінансування у 2010 році та 

наступних роках будівництва житла для працівників підприємств, установ та організацій 

міського підпорядкування за рахунок коштів бюджету та коштів населення" 

41. Розпорядження Київського міського голови від 18.09.2007 № 528 "Про заснування премії 

Київського міського голови одиноким батькам та одиноким матерям, які самі виховують 

дітей" зі змінами 

42. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26.06.2009 № 648 "Про 

затвердження Положення про порядок надання стоматологічної допомоги соціально-

незахищеним верствам населення в КП "Київська міська стоматологічна поліклініка" 

43. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.04.2009 № 437 "Про 

затвердження Порядку передачі квартир для багатодітних сімей та інших пільгових 

категорій громадян, які перебувають на квартирному обліку, з оплатою 50 відсотків 

вартості квартир" 

44. Витяг з Порядку направлення на оздоровлення і відпочинок дітей, учнів професійно-

технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів міста Києва, 

зареєстрованого в Головному управління юстиції у м. Києві 19.04.20132 № 21/1013 (зі 

змінами) 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Підготовлено Управлінням сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 
 


