
Допомога при народженні дитини 

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, опікуну, 

які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її 

повноцінного утримання та виховання. 

 

Для призначення допомоги при народженні дитини органу 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 за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України 

(може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних 

систем, через офіційний веб-сайт Міністерством соціальної політики України або 

інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, зокрема з використанням кваліфікованого електронного підпису); 

2) копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу). 

Особи, що звернулися за призначенням допомоги при народженні другої дитини 

або наступних дітей (народжених до 30 червня 2014 року), подають копії свідоцтв 

про народження кожної дитини, яка враховується під час визначення розміру 

допомоги. 

Опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про 

встановлення опіки. 

Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її 

призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після 

народження дитини. 

 

Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41280 гривень. 

Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми 

допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами. 

Особам, які на 30 червня 2014 року мали право на отримання допомоги при 

народженні дитини у розмірі, встановленому на першу дитину, після досягнення 

дитиною двох років на наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога у 

розмірі 130 гривень 

 

У разі працевлаштування отримувача допомоги або виходу на роботу виплата 

допомоги у розмірі 130 гривень припиняється. 

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 народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не 

призначається. 

 

 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, дитини, позбавленої батьківського піклування або дитини, 

батьки якої дали згоду на її усиновлення; 

смерті дитини; 

смерті отримувача допомоги. 

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

зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу. 

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, дітей, позбавлених батьківського піклування або дитину, батьки якої дали 

згоду на її усиновлення (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд). 

 

Для призначення допомоги при усиновленні дитини органові соціального 

захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує 

особу, подаються такі документи: 

1) заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя – одного з них), що 

складається за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України; 

2) 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; 

3) 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 за умови, що звернення за її призначенням надійшло не 

пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про 

усиновлення дитини. 

 

Допомога при усиновленні дитини призначається особам, які усиновили дитину 

після 01 січня 2009 року, незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги. 

 

Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину у розмірі та в 

порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні дитини, на дату 

набрання законної сили рішенням про усиновлення. 

 

Виплата допомоги при усиновленні дитини 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 при усиновленні дитини 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. 
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