Допомога при народженні дитини та допомога по
догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку
з 01 липня 2014 року
В зв`язку з прийняттям Закону України «Про запобігання фінансової
катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»,
який в частині соціальних виплат, вступає в дію з 01.07.2014 року, виникло
багато запитань щодо порядку призначення допомоги при народженні і по
догляду за дитиною до трьох років щодо тієї категорії, що вже отримує
допомогу та тієї категорії, у якої діти будуть народжені після 01.07.2014
року.
У звя’зку із цим Міністерство соціальної політики надає роз’яснення:
- діти, народжені до 30 червня 2014 року отримуватимуть допомогу у
розмірі встановленому на дату народження дитини ( на першу дитину- 30
960,00 грн, на другу- 61 920,00 грн, на третю та наступних дітей — 123
840,00 грн.), тобто зміни з 01.07.2017 цієї категорії дітей не торкнуться.
- діти, народжені з 01 липня 2014 року отримуватимуть допомогу при
народженні у розмірі 41 280,00 грн, в незалежності від кількості народжених
дітей;
- виплата по догляду за дитиною до трьох років з 01.07.2014 року буде
припинена, крім осіб, яким призначена допомога при народженні ПЕРШОЇ
дитини (народженої до 30 червня 2014 року), що виплачується 24 місяці, на
наступних 12 місяців буде призначатися допомога до досягненню дитиною
трирічного віку у розмірі 130 грн.
Тобто, стосовно останнього пункту, роз’яснюємо на прикладі:
Приклад: якщо жінка має дитину 1,5 річного віку, вона продовжить
отримувати допомогу при народженні, в тому розмірі, як їй і призначили її,
а от по догляду за дитиною до трьох років вона буде отримувати ще 12
місяців, але не довше ніж дитині виповниться 3 роки. Тобто жінка з
01.07.2014 року ще шість місяців (до двохріччя дитини) буде отримувати
допомогу при народженні, допомогу по догляду за дитиною їй з 01.07.2014
припинять виплачувати, і коли дитині буде 2 роки, і закінчеться
виплачуватись допомога при народженні, їй ще 12 місяців будуть
виплачувати допомогу по догляду у розмірі 130 грн.(156грн.з урахуванням
гірських).Мета цього полягає в наступному:
- жінки, які отримують допомогу при народженні-їм зараховують в
страховий стаж час отримання допомоги при народженні;
- жінки, діти яких будуть народжені після 01.07.2014 року, будуть
отримувати допомогу при народженні три роки (36 місяців) відповідно три
роки стажу вони зберігають, навіть при скасуванні допомоги по догляду до
трьох років;
- жінки, яким була призначена допомога при народженні на ПЕРШУ дитину
до 30.06.2014 року, яку вони отримували лише 24 місяці, їм продовжуть
виплачувати ще 12 місяців допомогу по догляду, щоб і їм було збережено
страховий стаж.
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