
Перелік документів: 

1. Заява та декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за 

призначенням усіх видів соціальної допомоги, складені за формами, 

встановлені Мінсоцполітики, одинокою матір’ю. 

2. Довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про 

які відсутня в ДПС, ПФУ, фондах соціального страхування тощо та згідно із 

законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу 

соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких 

доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх 

розміру. 

3. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну 

реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом 

сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із 

зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового 

запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої 

статті 135 Сімейного кодексу України, або виданий компетентним органом 

іноземної держави документ про народження, в якому відсутні відомості про 

батька, за умови легалізації такого документа в установленому законодавством 

порядку. 

4. Копія свідоцтва про народження дитини. 

5. Довідка закладу освіти, якщо діти, які досягли 18-річного віку і не мають 

власних сімей, навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 

вищої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. 

 

Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення. 

 

Мати або батько у разі смерті одного з батьків дитини, що не отримує на 

дитину пенсію у зв’язку із втратою годувальника, соціальну пенсію або 

державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену 

Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю», подають копію свідоцтва про 

смерть одного з подружжя та довідку про те, що не отримують на дитину 

зазначені пенсію та державну соціальну допомогу. 

 

Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації. 
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