ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ:
ЯК ЗМІНИЛИСЯ ВИПЛАТИ
Відповідно до внесених змін до Закону України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми» з 1 липня цього року змінилася система виплат при
народженні дитини. У зв`язку з цим виникає багато запитань щодо порядку
призначення допомоги при народженні і по догляду за дитиною до трьох років
у тих, хто вже отримує допомогу та тих, у кого діти будуть народжені після 1
липня. Тому надаємо більш детальні роз’яснення з цього приводу.
Перш за все, допомога при народженні дитини та допомога по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку об’єднана в один вид – допомогу
при народженні дитини – і з 1 липня 2014 року призначатиметься в єдиному
розмірі 41280 гривень (з гірським 49536грн.) незалежно від того, яка дитина за
черговістю (перша, друга, третя чи кожна наступна). Як і раніше, одразу всю
суму батьки не отримуватимуть. Виплата буде здійснюватись одноразово в сумі
10320 гривень (12384грн. з гірським), решта суми допомоги 30960грн.
(37152грн. з гірським) буде виплачуватися протягом наступних 36 місяців
рівними частинами в сумі 860 грн. (1032грн. з гірським) щомісяця. У такому ж
розмірі виплачуватиметься допомога при усиновленні дитини.
Якщо особа, якій призначено допомогу при народженні дитини, виявила
бажання працювати, допомога буде виплачуватися до закінчення терміну її
призначення, тобто протягом 36 місяців.
Розмір раніше призначеної допомоги не переглядатиметься. Якщо дитина
народилася по 30 червня 2014 року, допомога буде виплачуватися в розмірах,
встановлених на дату народження дитини: на першу дитину – 30 960 гривень,
на другу дитину – 61 920 гривень, на третю та наступних дітей – 123840
гривень), тобто зміни з 01.07.2014 цієї категорії дітей не торкнуться.
Виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку припинена, крім осіб, яким призначено допомогу при народженні першої
дитини (народженої до 30 червня 2014 року), що виплачується 24 місяці. На
наступні 12 місяців буде призначатися допомога по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку у розмірі 130 грн. У разі працевлаштування чи
виходу на роботу виплата допомоги у розмірі 130 гривень припиняється.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 208 «Про
внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з
дітьми» встановлений новий перелік документів, необхідних для призначення
допомоги при народженні дитини та реєстрації її місця проживання.
Допомога призначатиметься на підставі пред’явлення паспорта заявника
або іншого документа, що посвідчує особу, копії свідоцтва про народження
дитини (з пред’явленням оригіналу) та подання заяви одного з батьків
(опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається у довільній формі,
із зазначенням даних для реєстрації місця проживання дитини.
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.
У разі звернення осіб, місце проживання яких не зареєстровано, осіб, які
вимушені були залишити місця проживання з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції та не мають
можливості зареєструвати новонароджену дитину, рішення про призначення
допомоги при народженні дитини приймає орган соціального захисту
населення на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, складеного
за місцем фактичного проживання сім’ї.

