ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердянської міської ради
вул. Захисників України, 27/34 м. Бердянськ, Запорізька обл.
Відділ прийому документів
тел. (06153) 4-70-37
socpro@bmr.gov.ua,
веб-сторінка: bmr.gov.ua соціальний захист
Режим роботи: понеділок-четвер з 8.00 до 17.00,
п’ятниця та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45
без перерви на обід.
Укладач _______________________ Л.Л.Андрющенко
Начальник управління праці та
соціального захисту населення ________ Н.А.Токмань
Дійсна з 01.06.2017
Шифр

Назва послуги

№
послуги

ВПД – УП

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

010

Підстава:

Закон України «Про державний бюджет України на поточний рік», 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», наказ Міністерства
соціальної політики України від 22.02.2012 № 96 «Про затвердження форми Заяви про
призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг».

І. Необхідні документи:
1.Заява затвердженої форми (Ф-001/ВПД-УП-010).
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) (Ф-002/ВПД-УП-010).
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.
ІІ. Порядок та спосіб подання документів:
Документи подаються особисто або надсилається поштою до управління праці та соціального
захисту населення за реєстрацією місця проживання (перебування) одержувача допомоги.
У випадку направлення документів поштою, копії завіряються особисто заявником.
III. Умови чи підстави:
Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років у разі, коли:

рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з ухиленням
від сплати аліментів або за відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом
може бути звернено стягнення;
один з батьків перебуває під арештом, слідством 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.
Виплата допомоги припиняється у разі:
встановлення місця проживання(перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти;
виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину;
досягнення дитиною 18-річного віку;
виконання в повному обсязі одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне
місце проживання за кордоном;
влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання;
скасування або визнання усиновлення недійсним;
усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);
відмовлення від сплати аліментів;
добровільного виконання рішення суду особою, зобов’язаною сплачувати аліменти;
скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;
смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;
смерті одного з батьків, зобов’язаного сплачувати аліменти, або визнання його в
установленому порядку безвісті відсутнім чи оголошення померлим;
позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських
прав;
відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення батьківських
прав;
встановлення над дитиною опіки чи піклування.
Особи, яким виплачується допомога, у разі виникнення обставин, які призводять до
припинення виплати допомоги, зобов’язані у десятиденний термін повідомити про це
управління праці та соціального захисту населення.
Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків управління праці та
соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої
тимчасової допомоги.
IV. Оплата: безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
VI. Результати надання послуги:
Допомога призначається кожні шість місяців та виплачується особі не пізніше одного місяця з
дня її звернення у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців.
VII. Спосіб отримання відповіді:
Повідомлення про призначення (відмову в призначені) допомоги можна отримати у відділі
прийому документів.
УІІІ. Підстава для відмови:
Неповний комплект документів.

