
Умови призначення
і виплати допомоги 
при народженні дитини

Соціальна допомога у зв’язку з народженням дітей встановлена державою 
з метою створення належних умов для повноцінного утримання і виховання 
малечі та надається одному з батьків або опікуну, разом з яким постійно про-
живає малюк.

Куди звертатися?

Для отримання допомоги при народженні дитини необхідно звернутись до 
відділу соціального захисту населення за місцем проживання одного з бать-
ків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, або за місцем народження 
дитини.

Заява може бути подана в електронній формі (з 
використанням засобів телекомунікаційних систем, 
через офіційний веб-сайт Міністерства соціальної 
політики України за посиланням з використанням 
електронного цифрового підпису) структурному 
підрозділу з питань соціального захисту населення 
за зареєстрованим місцем проживання заявника. 
В такому разі факт народження дитини на території 
України підтверджується за інформацією з Держав-
ного реєстру актів цивільного стану громадян.

З 2020 року в великих містах України можна подати 
електронну заяву на оформлення допомоги при на-
родженні дитини через онлайн-сервіс «Є-Малятко».

! Звернутися необхідно не пізніше 12 календарних місяців після народ-
ження дитини, інакше допомогу не призначать. Водночас допомога при 
народженні дитини, не одержана через смерть одного з батьків, якому 
ця допомога була призначена, виплачується матері (батьку, опікуну) за 
умови звернення за нею не пізніше ніж через 12 місяців після смерті 
отримувача допомоги.
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Перелік та зразки необхідних документів

Розмір допомоги при народженні

Для отримання допомоги при народженні дитини необхідно пред’явити:

Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41 280 гривень. Випла-
та допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги 
виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн. на міся-
ць) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Допомога при народженні дитини призначається опікуну на кожну взяту під опіку 
дитину у розмірі, установленому при народженні дитини. А у випадку якщо дитину 
(на яку призначають допомогу) влаштовано у дитячий заклад на повне державне 
утримання, допомога призначається і виплачується також у розмірі, встановлено-
му при народженні дитини. Гроші при цьому перераховують на відкритий у банку 
рахунок дитини.

1. паспорт або інших документ, 
який підтверджує особу;
2. заява одного з батьків (опіку-
на), з яким постійно проживає ди-
тина, що складається за формою, 
затвердженою Мінсоцполітики;
3. копію свідоцтва про народ-
ження дитини;
4. копію рішення про встанов-
лення опіки (подають лише опікуни);

5. видані компетентними орга-
нами країни перебування і легалі-
зовані в установленому порядку 
документи, що засвідчують народ-
ження дитини (якщо жінка, яка має 
зареєстроване місце проживання на 
території України і народила дитину 
під час тимчасового перебування за 
межами України).

Даний перелік документів є вичерпним. У разі народження дитини під час переб-
ування жінки в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація 
ізолятора або установи у десятиденний строк після отримання заяви матері про 
призначення допомоги при народженні дитини подає її заяву і копію свідоцтва про 
народження дитини органу соціального захисту населення.

Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі копії 
свідоцтва про народження дитини або витягу з Державного реєстру актів цивіль-
ного стану громадян про народження дитини та копії свідоцтва про смерть. У разі 
народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не призначається.

! Контроль за цільовим використанням державної допомоги здійс-
нюється працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом 
об’єднаної територіальної громади, в межах повноважень. У разі вста-
новлення факту нецільового використання коштів зазначені органи 
подають керівнику органу, що призначив допомогу, пропозиції щодо 
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припинення її виплати.
Також у випадку невідвідування матір’ю (батьком, опікуном) дільнич-

ного лікаря-педіатра (сімейного лікаря), під наглядом якого перебуває 
дитина віком до одного року, адміністрація лікувально-профілактично-
го закладу повідомляє про це орган праці та соціального захисту насе-
лення за місцем проживання дитини.

Буклет розроблений в рамках проекту «Розбудова сталої си-
стеми доступу до правосуддя та безоплатної правової допо-
моги в Узинській об’єднаній громаді», що реалізовується за 
фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Звертаємо увагу, що цей буклет носить рекомендаційний 
характер, і вирішення окремих ситуацій потребує консуль-
тації зі спеціалістом.

Буклет містить правову інформацію, актуальну станом на вересень 2021 року


