
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ 

 

1. Перелік категорій громадян, які 

мають право на  отримання  

допомоги 

Малозабезпечені сім'ї, які з поважних або незалежних від них причин мають 

середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї. 

2. Перелік документів, необхідних 

для отримання допомоги 

1. Заява.  

2. Декларація про доходи та майно, що заповнюється на підставі довідок про доходи 

працездатних членів сім’ї. 

3. Довідки про наявність і розміри земельних ділянок (паю) – при необхідності. 

4. Оригінал та копії свідоцтв про народження дітей.  

5. Довідки з місця навчання дітей. 

6. Оригінал та копія свідоцтво про шлюб. 

7. Оригінал та копія паспортів дорослих членів сім’ї (стор. 1,2,прописка). 

8. Оригінали та копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів дорослих 

членів сім’ї. 

9. Довідка  з житлової організації про склад сім'ї за формою №3.  

3. Склад і послідовність дій для 

призначення допомоги   

 

3.1. Послідовність дій заявника: 

 

1. Запис на прийом, або безпосереднє звернення до управління праці та соціального 

захисту населення. 

2. Заповнення  та надання заяви та декларації про доходи сім’ї.  

3. Надання  необхідних  документів. 

3.2 Послідовність дій управління: 1. Прийом та перевірка документів відділом прийому громадян управління праці та 

соціального захисту населення. 

2. Реєстрація  в журналі реєстрації заяв. 

3. Формування особової справи. 

4. Призначення допомоги та розрахунок розміру допомоги 

5. Передача справи в паперовому та електронному вигляді до Київського міського 

центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для контролю за 

призначенням та виплатою допомог. 



4. Вичерпний перелік підстав для 

відмови в призначенні допомоги 

У призначені державної соціальної допомоги може бути відмовлено у разі, коли: 

1. працездатні члени сім’ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих 

навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою 

навчання протягом 3-х місяців, що передують місяцю звернення за призначенням 

допомоги; 

2. під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що сім’я має 

додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно; 

3. особи, що входять до складу сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за 

наданням допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири, будинку на сум, 

яка на час звернення перевищую 10-кратну величину прожиткового мінімуму для 

сім’ї; 

4. у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира або будинок  і 

загальна площа житла перевищує 21м
2
 на 1 члена сім’ї та додатково 10,5м

2
 на сім’ю, 

чи більше 1 автомобіля. 

5. Особливості прийому громадян   При безпосередньому зверненні - першочерговий прийом жінок,  яким присвоєно 

почесне звання України "Мати-героїня",  інвалідів  Великої  Вітчизняної   війни, 

Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. 

6. Інше. 

Перелік нормативно-правових 

актів  

Закон України     «Про   державну   соціальну   допомогу  малозабезпеченим   сім’ям». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №250 «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім'ям»  зі змінами та доповненнями 

Методика обчислення сукупного доходу сім’ї  для всіх видів соціальної допомоги, 

затверджена Наказом Мінпраці України від 15.11.2001  №486. 
 


