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З початку 2011 року за допомогою при народжені дитини до управління соціального
захисту звернулося 64 матері.

З січня цього року одноразова допомога при народженні першої дитини становить 17
952 грн., другої – 36 720 грн., третьої та наступної – 73 440 грн. Як повідомили в
управлінні соціального захисту, це стосується дітей, які народилися після 31 грудня 2010
року.

Так. при народжені дитини допомога надаватиметься у таких розмірах: на першу дитину
в сумі, кратній 22 розмірам прожиткового мінімуму, на другу – 45, на третю і кожну
наступну – 90 розмірам прожиткового мінімуму. Одноразова виплата в усіх трьох
випадках – 7344 грн. Решту суми виплачуватимуть на першу дитину протягом наступних
12 місяців, на другу – 24 місяців, на третю і наступну протягом 36 місяців.

Розмір одноразової допомоги залежатиме від прожиткового мінімуму й буде змінюватись
протягом року. Так, впродовж року прожитковий мінімум буде підвищуватися чотири
рази, а саме: з 1 січня, з 1 квітня, з 1 жовтня, з 1 грудня. Відповідно і розмір допомоги
буде залежати від дати народження дитини.

Якщо порівняти протягом 2011 року, то на першу дитину, яка народжена у січні, розмір
допомоги складає 17 952 грн., а на дитину, яка народиться у грудні, ця сума вже буде 19
140 грн.

Окрім виплати одноразової допомоги, у цьогорічному бюджеті для малозабезпечених
сімей також передбачені зміни. Через підвищення рівня прожиткового мінімуму збільшено
допомоги і малозабезпеченим сім`ям (одиноким матерям), на дитину віком до 6 років вона
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становить вона 408 грн., а на дитину віком від 6 до 18 років - 488,5 грн. Мінімальний
розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 130
гривень.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, на дітей віком до 6 років – 1632 грн, від 6 до 18 років 1954 грн.
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