


Тимчасова допомога
Тимчасова допомога 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; 
- стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває 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. 
Допомога призначається дитині віком до 18 років кожні шість місяців починаючи з місяця, в 
якому подані усі необхідні документи. в розмірі у  розмірі, що дорівнює  різниці  між  50  
відсотками  прожиткового  мінімуму для дитини  відповідного  віку  та  ередньомісячним  
сукупним доходом сім’ї  в  розрахунку  на  одну  особу  за попередні шість місяців. 
Необхідні документи для призначення допомоги
заява;
копія свідоцтва про народження дитини; 
декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням  усіх  видів  
соціальної  допомоги  (заповнюється  на підставі  довідок  про  доходи  кожного  члена  сім’ї)
Залежно від  підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються:
 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;
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;
повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з 
батьків дитини не встановлено



Розміри тимчасової  
допомоги

Максимальний 
розмір допомоги

з 01.01.2019 з 01.07.2019 з 01.12.2019

для дітей до 6 років 813 849,50 889,50

від 6 до 18 років 1013,50 1059 1109

Якщо розмір аліментів,  визначений судом у  твердій  грошовій сумі, менший від 
мінімального розміру аліментів на одну дитину, що передбачений частиною другою 
статті 182 Сімейного кодексу  України,   тимчасова  допомога призначається в розмірі 
різниці між визначеним  розміром   аліментів   і   сумою,   що   становить 30 відсотків  
прожиткового  мінімуму,  встановленого  законом  для дитини відповідного віку. 



Тимчасова допомога

Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі: 
 встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду;
 виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину; 
 досягнення дитиною 18-річного віку; 
 виконання в повному обсязі зобов’язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце 

проживання за кордон;
 влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання; 
 скасування або визнання усиновлення недійсним;
 усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);
 відмови від стягнення аліментів;
 добровільного виконання рішення суду особою, зобов'язаною сплачувати аліменти; 
 скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів; 
 смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога; 
 смерті одного з батьків, зобов’язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку 

безвісти відсутнім чи оголошення померлим;
 позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;
 відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав;
 встановлення над дитиною опіки чи піклування.

Про виникнення зазначених у цьому пункті обставин одержувач зобов’язаний повідомити у десятиденний 
строк орган соціального захисту населення


