
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 за принципом „гроші 
ходять за дитиною”



Державна соціальна допомога на дітей призначається в грошовій формі батькам-вихователям на 
кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

Органи праці та соціального захисту населення призначають соціальну допомогу та грошове 
забезпечення за заявою батьків-вихователів і одного з прийомних батьків, до якої додаються:

рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини 
до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

документи, що підтверджують статус дитини;
інформація органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;
довідка з місця навчання про розмір стипендії;
копія висновку медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-

консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, що видані в 
установленому МОЗ порядку.

Якщо батьки, місце  перебування яких відоме, не сплачують аліменти, уповноважений орган 
призначає соціальну допомогу та грошове забезпечення без урахування їх суми. При цьому протягом 
10 днів після подання батьками-вихователями або одним з прийомних батьків заяви уповноважений 
орган повідомляє відповідну службу у справах дітей про неотримання аліментів.

Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 
років або до закінчення відповідного закладу освіти навчається за денною формою навчання у закладі 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, подаються довідки про 
розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні. Призначення 
державної соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюється з дати влаштування дитини у 
дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю включно до дня досягнення дитиною 18-річного 
віку, а у разі навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - до 23 років або до 
закінчення відповідного закладу освіти.

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. Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються у закладі загальної середньої освіти, за 
денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої 
та вищої освіти, до закінчення відповідного закладу освіти розмір державної соціальної 
допомоги становить два прожиткових мінімуми для працездатної особи.

У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, 
стипендія чи державна допомога, розмір державної соціальної допомоги визначається як 
різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром 
зазначених виплат за попередній повний місяць на дату влаштування дитини у дитячий 
будинок сімейного типу або прийомну сім’ю (крім державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю). 

У разі зміни розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги батьки-
вихователі або прийомні батьки протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної 
інформації зобов’язані повідомити про це уповноваженому органу для проведення 
відповідного перерахунку розміру раніше призначеної державної соціальної допомоги. 

Розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні 70 відсотків прожиткового 
мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину 
і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-
вихованця та на кожну прийомну дитину.

Щомісячний сумарний обсяг грошового забезпечення батькам-вихователям 
розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.



Максимальний розмір допомоги Розмір грошового забезпечення

01.01.2019 01.07.2019 01.12.2019

для дітей 
до 6 
років

3252 3398 3558

від 6 до 
18 років 4054 4236 4436

від 18 до 
23 років 3842 4014 4204

Якщо у сім’ї 
виховуються діти:

На кожну 
дитину з 

10.07.2019

На кожну 
дитину з 

01.12.2019

до 6 років 1189,30 1245,30
від 6 до 18 
років 1482,60 1552,60
від 18 до 23 
років 1404,90 1471,40


