
Одинока мати: статус, 
права та пільги

?

Термін "одинока матір" на законодавчому рівні не визначено, 
проте одинокою матір'ю вважають жінку, яка не перебуває у шлю-
бі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про 
батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому по-
рядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує 
дитину сама.

• Хто має право отримувати допомогу ? 
Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі 

матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо 
у свідоцтві про народження дитини або документі про народження 
дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за 
умови його легалізації в установленому законодавством поряд-
ку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька 
(матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому 
порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за 
вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має 
мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують 
на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або 
державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника.
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ВАЖЛИВО
• Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває 

в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, ра-
зом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої 
на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з 
особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї осо-
би, не призначається.
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Вимоги для отримання допомоги 

Куди подавати документи

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям подають-
ся такі документи:

1. заява про призначення допомоги, що складається за формою, 
затвердженою Мінсоцполітики;

2. декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися 
за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

3. довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, ін-
формація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фон-
дах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не 
може бути отримана за відповідним запитом органу соціального 
захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких до-
ходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із за-
значенням їх розміру;

4. витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 
про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про на-
родження, 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 від-
сутні відомості про батька, за умови легалізації такого документа в 
установленому законодавством порядку;

5. копія свідоцтва про народження дитини. Усиновлювачі пода-
ють також копію рішення про усиновлення.

Звертатись за призначенням необхідно до органів соціального 
захисту  населення (УСЗ, совбес) по місцю реєстрації отримувача 
допомоги. Допомога може бути призначена за місцем фактичного 
проживання за умови подання довідки про неодержання зазна-
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Допомога на дітей одиноким матерям не 
призначається, якщо:

1. у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку 
станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не 
працювали, не проходили військової служби, не провадили під-
приємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували 
освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної се-
редньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, 
вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні 
або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці про-
тягом періоду, за який враховуються доходи.

2. особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед 
зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким мате-
рям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), 

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлюва-
чам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають 
дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою 
здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (про-
фесійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, ― до за-
кінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досяг-
нення ними 23 років), надається в розмірі, що дорівнює різниці між 
100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного 
віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на 
одну особу за два квартали, що передують місяцю, який передує 
місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким 
матерям.

ченої допомоги в органі соціального захисту населення за місцем 
реєстрації. Важливо врахувати, що допомога на дітей одиноким 
матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших 
видів допомоги.

ВАЖЛИВО
• З 1 липня 2020 р. допомога на дітей одиноким матерям призначається 

за новими умовами.



транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших 
товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-
які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згід-
но із соціальною нормою житла та соціальними нормативами жит-
лово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, 
оплати перевищує 50 тис. гривень;

3. у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке 
розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Лу-
ганській областях, Автономній Республіці Крим і м.Севастополі, у 
населених пунктах, на території яких органи державної влади тим-
часово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, 
що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для 
проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану 
житлового приміщення (будинку, квартири), за формою згідно з 
додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги вну-
трішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, 
в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

4. у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний 
засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого ми-
нуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа). При цьому не вра-
ховуються транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані 
на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, 
у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобі-
ля, а також транспортні засоби, придбані батьками ― вихователя-
ми дитячих будинків сімейного типу.

Наявність (відсутність) у власності членів сімʼї транспортних за-
собів зазначається у декларації.

Законодавство України також встановлює низку пільг, а саме: 
право на додаткову (соціальну) відпустку тривалістю 10 днів без 
урахування святкових та неробочих днів. Невикористану за мину-
лі роки додаткову відпустку можна взяти будь-коли, або ж у разі 
звільнення вона буде компенсована грошима. Заборона залучення 
до надурочних робіт та відряджень. Жінки, котрі мають дітей віком 
від 3 до 14 років або дітей-інвалідів, не можуть залучатися до на-
дурочних робіт або направлятись у відрядження без їхньої згоди. 
Заборона у відмові в прийняті на роботу. Право на першочергове 
отримання житла одинокими матерями, які потребують поліпшен-
ня житлових умов.
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Звертаємо увагу, що цей буклет носить рекомендаційний характер, і вирішення окремих 
ситуацій потребує консультації зі спеціалістом.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах про-
екту  «Створення безпечного та правоспроможного середовища у громадах Київщини» 
і не обов’язкового збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».

За безкоштовною правовою допомогою ви можете звернутися 
після скасування карантинних заходів до Громадської організації 
«Правова єдність» за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневсько-
го, 55 (приміщення бібліотеки № 8) або дистанційно за телефонами
+380996040650 та +380683329421, на електронну пошту 
pravovadopomogabc@gmail.com та онлайн за доступом: 
ldn.org.ua/section/legal-help


