Запитуйте — відповідаємо: право на державну допомогу сім'ям з дітьми

Згідно ст. 3 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (далі - Закон) призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми:
	допомога по вагітності та пологах;

допомога при народженні дитини; 
допомога при усиновленні дитини;
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
допомога на дітей одиноким матерям. 
         Призначається і виплачується державна допомога (далі - допомога) відповідно до Закону громадянам України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, яким надано статус біженця в Україні, мають право на державну допомогу нарівні з громадянами України. 

            Порядок виплати 
       	Всі види державної допомоги сім'ям з дітьми (далі - допомога) призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника), за винятком допомоги по вагітності та пологах жінкам з числа військовослужбовців ЗСУ, Держприкордонслужби України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань, а також Державної спеціальної служби транспорту та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Державної кримінально-виконавчої служби України, - їм допомога призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби) (ст. 5 Закону). Оформляються і виплачуються всі види допомоги згідно з Порядком призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1751 від 27.12.2001р.

            Які органи призначають і виплачують державну допомогу сім'ям з дітьми?

        Згідно ст. 5 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" всі види державної допомоги сім'ям з дітьми призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника), за винятком допомоги по вагітності та пологах жінкам з числа військовослужбовців ЗСУ, Держприкордонслужби України, СБУ, служби зовнішньої розвідки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань, а також Державної спеціальної служби транспорту та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Державної кримінально-виконавчої служби України , - їм допомога призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби).

             Хто має право на державну допомогу сім'ям з дітьми?

       Згідно ст. 1 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" державна допомога сім'ям з дітьми призначається і виплачується: громадянам України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти; іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особам, які отримали статус біженця. 

            Яка допомога може бути надано сім'ям з дітьми?

          Згідно ст. 3 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми: 
           1) допомога по вагітності та пологах; 
           2) допомога при народженні дитини; 
           3) допомога при усиновленні дитини; 
           4) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
           5) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
           6) допомога на дітей одиноким матерям.
      Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та об'єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги сім'ям з дітьми. 

         
      Який термін розгляду органом соціального захисту документів на оформлення державної допомоги сім'ям з дітьми?

     Згідно п. 43 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, розглядаються органом, що призначає і виплачує державну допомогу, протягом 10 днів з дня подачі заяви.
	


         Чи можна подати документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, не особисто?

       Згідно ст. 5 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, самостійно. За наявності письмової заяви особи, яка претендує на призначення допомоги, але за станом здоров'я або з інших поважних причин не що може самостійно зібрати необхідні документи, збір зазначених документів покладається на органи, що призначають допомогу. 

        Чи зобов'язаний одержувач державної допомоги (сім'я з дітьми) повідомляти органи соцзахисту про зміну обставин, які призводять до припинення виплати допомоги?

           Згідно п. 46 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми особи, яким виплачується державна допомога сім'ям з дітьми, у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги (зміни у складі сім'ї, перевищення середньомісячного сукупного доходу сім'ї тощо.) , зобов'язані в десятиденний термін повідомити про це органи праці та соціального захисту населення. Суми державної допомоги сім'ям з дітьми, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку громадян (у результаті подання документів із завідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім'ї, приховування обставин, що впливають на призначення і виплату державної допомоги тощо. .), стягуються за законом. Відрахування на підставі рішень відповідних органів провадиться у розмірі не більш 20 відсотків суми виплачуваної допомоги.

