
Призначення допомоги на дітей одиноким матерям 

 

1. Перелік категорій одержувачів 

допомоги 

Право на допомогу на дітей мають  одинокі  матері  (які  не  перебувають  у  шлюбі),  

одинокі усиновлювачі,  якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про 

усиновлення  дитини)  відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) 

проведено  в  установленому  порядку  державним органом  реєстрації  актів  

цивільного  стану  за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини. 

  Право  на  допомогу  на дітей одиноким матерям мають вдова та вдівець  з  дітьми,  

мати  (батько)  дітей  у разі смерті одного з батьків,  шлюб  між  якими  було  

розірвано  до дня смерті, які не одержують  на  них пенсію в разі втрати годувальника 

або соціальну пенсію.    

     Якщо одинока мати (вдова,  вдівець),  мати (батько)  дітей  у разі смерті одного з 

батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті,  уклала шлюб,  за  нею  

зберігається  право  на  одержання допомоги на дітей, які народилися до шлюбу, за 

умови, якщо ці 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 вона веде спільне господарство,  разом проживає і 

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

матерям,  не  має.  При реєстрації  цією  жінкою  шлюбу з особою,  яка є батьком її 

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

2. Умови та порядок призначення 

допомоги одинокої матері: 

 

Допомога   на   дітей   одиноким   матерям,   одиноким усиновлювачам  (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), надається у 

розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового    мінімуму   для   

дитини   відповідного   віку   та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в 

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

відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. 



Допомога  на  дітей  одиноким  матерям  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.  

     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.  

3. Перелік документів, необхідних 

для отримання 

1. Заява ; 

2. Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини ; 

3. Довідка державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави 

внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини ( для вдів та 

удівців (які перебували у шлюбі, або розлучені) - довідка з Пенсійного фонду про не 

призначення пенсії по втраті годувальника); 

4. довідка з місця навчання дитини; 

5. Оригінал та копія паспорт; 

6. Оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; 

7. Довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї 

(форма № 204, або № 3); 

8. Інші документи, необхідні для призначення допомоги, виходячи з конкретних 

обставин сім’ї. 

4. Перелік документів, необхідних 

для отримання допомоги ( по 

доходам) 

1. Заява та декларація про доходи і майновий стан осіб; 

2. Довідка з місця навчання дитини; 

3. Довідки про доходи; 

4. Оригінал та копія трудової книжки , якщо не працює; 

5. 2 довідки з податкової, якщо не працює ( доходи та ,що не пп);; 

6. Довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї 

(форма № 204, або № 3); 

Інші документи, необхідні для призначення допомоги, виходячи з конкретних 



обставин сім’ї. 

4.1. Послідовність дій заявника: 

 

Запис на прийом, або безпосереднє звернення до Управління праці та соціального 

захисту населення. 

Заповнення  та надання заяви та декларації ( при необхідності).  

Надання  необхідних  документів. 

4.2 Послідовність дій Управління: Прийом та перевірка документів відділом прийому громадян Управління праці та 

соціального захисту населення. 

Реєстрація  в журналі реєстрації заяв. 

Формування особової справи. 

Призначення допомоги та розрахунок розміру допомоги 

Передача справи в паперовому та електронному вигляді до Київського міського 

центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для контролю за 

призначенням та виплатою допомог. 

5. Вичерпний перелік підстав для 

відмови в призначенні допомоги 

Позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;  

Відмови  отримувача допомоги від виховання дитини;  

Тимчасового  влаштування  дитини на повне державне утримання; 

Відібрання  дитини  в  отримувача  допомоги  без  позбавлення батьківських   прав;   

позбавлення   волі  отримувача  допомоги  за  рішенням  суду; 

Скасування  рішення  про усиновлення дитини або визнання його недійсним;    

Працевлаштування   дитини   або   реєстрації   нею  шлюбу  до досягнення  18-річного 

віку;      

Надання  неповнолітній  особі  повної цивільної дієздатності, якщо  вона  записана  

матір'ю  або  батьком  дитини;   

Смерті   дитини;    

Смерті  отримувача  допомоги.  

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  У ВИПАДКУ ВИЗНАННЯ БАТЬКІВСТВА, УСИНОВЛЕННЯ, ТОЩО, 

ОТРИМУВАЧ ЗОБОВЯЗАНИЙ НАДАТИ ВІДПОВІДНИЙ ДОКУМЕНТ 
 


