ТИМЧАСОВА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ

22 лютого цього року Кабінетом Міністрів України, відповідно до статті 181 Сімейного
кодексу України, затверджено Порядок призначення та виплати тимчасової державної
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості
утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.
Відповідно до Порядку тимчасова допомога призначається у разі, коли:
- рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується;
- один з батьків перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях
позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним;
- місце проживання або перебування одного з батьків не встановлено.
Для призначення тимчасової допомоги заявнику необхідно звернутись в
управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання
надати копію свідоцтва про народження дитини, довідку про реєстрацію місця
проживання, а в залежності від обставин такі документи:
1. рішення суду про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідку
державної виконавчої служби про розмір аліментів або про неможливість їх стягнення з
одного з батьків дитини внаслідок ухилення від їх сплати;
2. довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом,
слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в
установленому порядку недієздатним;
3. повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання або
перебування одного з батьків не встановлено.
4. Допомога призначається дітям віком до 18 років у розмірі 30% прожиткового
мінімуму встановленого законом для дитини відповідного віку (до 6 р. – 120 грн.; від 6 до
18 р. – 154,20 грн.).
Якщо розмір аліментів, визначених судом, менший від мінімального розміру аліментів на
дитину (30%), то тимчасова допомога призначається у розмір різниці між 30%
прожиткового мінімуму встановленого законом для дитини відповідного віку та розміром
аліментів.
Тимчасова допомога призначається на шість місяців починаючи з місяця, в якому подані
усі необхідні документи. Для призначення допомоги на наступний шестимісячний строк
одержувач подає лише заяву, в якій повідомляє про обставини, що можуть бути
підставою для продовження виплати допомоги.
Виплата допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Особливість цього виду допомоги в тому, що якщо виникла можливість стягнення
аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або
місце проживання (перебування) встановлено, у зв’язку з чим можливе стягнення з нього
коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається
до суду із заявою про стягнення з одного батьків суми сплаченої тимчасової допомоги.

1/1

