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Назва послуги
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються
від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину
або місце проживання їх невідоме

№ послуги
010

I. Платність: безоплатно.
ІІ. Необхідні документи:
1.Заява (зразок 1).
2.Документ, що засвідчує особу.
3.Копія свідоцтва про народження дитини.
4.Декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи
кожного члена сім’ї) (зразок 2).
Інформація про склад сім'ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан
осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.
Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі
документи:
1.Копія 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.
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, а також перебування на строковій військовій службі.
3.Повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з
батьків дитини не встановлено.
При собі мати: оригінали документів, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, реквізити особового соціального рахунку банківської установи.
ІІІ. Строк надання послуги:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
ІV. Результат надання послуги:
Виплата (відмова у виплаті).
V. Порядок та спосіб надання документів:
Документи подаються особисто або надсилаються поштою до управління праці та
соціального захисту населення за реєстрацією місця проживання (перебування) одержувача
допомоги.

У випадку направлення документів поштою, копії завіряються особисто заявником.
VI. Спосіб отримання відповіді:
Інформація про призначення (відмову в призначені) допомоги надсилається через СМС. Після
чого повідомлення про призначення (відмову в призначені) допомоги можна отримати в
управлінні праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради.
Отримати інформацію про стан виплати допомоги можна на сайті Бердянської міської ради в
розділі ”Соціальний захист та пільги” в підрозділі “Персональний кабінет одержувача
допомог, пільг та субсидій”.
VІІ. Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №189 «Про затвердження
Порядку призначення та виплати тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх
невідоме», редакція від 06.02.2018.

