
ТИМЧАСОВА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, НЕ 

МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ УТРИМУВАТИ ДИТИНУ АБО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЇХ НЕВІДОМЕ  

 

1. Перелік одержувачів, які мають 

право на  допомогу 

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. 

2. Перелік документів, необхідних 

для отримання допомоги 

1. заяву за формою, затвердженою Мінпраці; 

2. оригінал та копію свідоцтва про народження дитини; 

3. довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; 

4. довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. 

5. оригінал та копія паспорту (стор. 1,2,прописка); 

6. оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційних номеру; 

7. Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково 

подаються такі документи: 

8. 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; 

9. 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; 

10. повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання 

(перебування) одного з батьків дитини не встановлено. 

11. У випадках, отримання аліментів, подається довідка про розмір аліментів. 

3 Особливості призначення Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років. 



4. Склад і послідовність дій для 

призначення допомоги   

 

4.1. Послідовність дій заявника: 

 

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

захисту населення. 

2. Заповнення  та надання заяви.  

3. Надання  необхідних  документів. 

4.2 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. 

5. Інше. 

Перелік нормативно-правових 

актів  

«Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме» постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 

р. № 189 

6 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ У ВИПАДКУ ВІДНОВЛЕННЯ ВИПЛАТ АЛІМЕНТІВ, СМЕРТІ ПЛАТНИКА 

АЛІМЕНТІВ (ЯКЩО ЦЕ ВІДОМО), ВИЗНАННЯ ПЛАТНИКА АЛІМЕНТІВ 

ТАКИМ, ЩО ПРОПАВ БЕЗВІСТІ, ОТРИМУВАЧ ЗОБОВЯЗАНИЙ 

ПОВІДОМИТИ УПРАВЛІННЯ, НАДАВШИ ЗАВІРЕНУ КОПІЮ 

ВІДПОВІДНОГО ДОКУМЕНТУ 
 


