
 

 
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не 

мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме. 

Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років. 

Тимчасова   допомога   не   призначається  на  дітей,  які перебувають під опікою чи 

піклуванням або  на  повному  державному утриманні. 

      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. 

 

Документи:  

 заява за формою; 

 декларація про доходи та майновий стан сім’ї, що заповнюється на підставі 

довідок про доходи за попередні шість місяців; 

 копія свідоцтва про народження дитини; 

 довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини та одержувача; 

 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; 

 довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків 

кримінального провадження або його перебування 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. 

 

 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів 

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини 

відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку 

на одну особу за попередні шість місяців 

  2021 рік 

  з січня з липня з грудня 

на дітей віком: максимальний 

до 6 років 960,50 1006,50 1 050,00 

від 6 до 18 років 1 197,50 1 255,00 1 309,00 

 


