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Міністерство соціальної політики розглянуло в межах компетенції запит на 

отримання публічної інформації Семенової Віри, що надійшов до Секретаріату 

Кабінету Міністрів електронною поштою, та повідомляє. 

Форма Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за 

призначенням усіх видів соціальної допомоги (далі – Декларація), затверджена 

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України  від 22.07.2003                  

№ 204, втратила чинність 13.09.2019. 

При цьому форма Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, 

компенсацій та пільг, затверджена Наказом Міністерства соціальної політики 

України від 21.04.2015 № 441. 
Разом з тим інформуємо, що допомога при народженні дитини призначається 

відповідно до норм Закону України „Про державну допомогу сімʼям з дітьми”    
(далі – Закон) та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з 
дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 
№ 1751 (далі – Порядок). 

Статтею 11 Закону та пунктом 11 Порядку передбачено, що для призначення 
допомоги при народженні дитини до органу соціального захисту населення за 
умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та 
свідоцтва про народження дитини подається одним з батьків, з яким постійно 
проживає дитина, заява за встановленою формою та копія свідоцтва про 
народження дитини. 

Подання Декларації про доходи та майновий стан осіб для призначення 
допомоги при народженні дитини нормами чинного законодавства не 
передбачено. 

Водночас Мінсоцполітики доручило Департаменту соціального захисту 

населення Запорізької обласної державної адміністрації провести роз’яснювальну 

роботу серед працівників управлінь соціального захисту населення та об’єднаних 

територіальних  громад щодо прийому документів у громадян, які звертаються за 

призначенням державних допомог, зокрема, допомоги при народженні дитини. 
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