БАТЬКАМ, ЯКІ
ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА
ВАЖКОХВОРОЮ ДИТИНОЮ
Держава надає щомісячну грошову допомогу на
дітей, які хворіють на тяжкі хвороби та на дитину,
яка отримала тяжку травму, потребує
трансплантації органа, паліативної допомоги.
Розмір допомоги становить
прожитковий мінімум для осіб, які
втратили працездатність.
Щоб отримати допомогу, подайте до органу
соціального захисту:
• заяву про призначення допомоги
• паспорт або інший документ, що посвідчує
особу
• документ, що підтверджує повноваження
опікуна, піклувальника, прийомних батьків,
батьків-вихователів;
• свідоцтво про народження дитини;
• довідку про захворювання дитини, видану
лікарсько-консультативною комісією
лікувально-профілактичного закладу.

МАЄШ
ПИТАННЯ?
pravo.minjust.gov.ua

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
БАТЬКІВСТВО

Пам’ятка для батьків

Проект Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!»
навчає громадян користуватися своїми
правами та захищати їх у разі
порушення.

ПОТРІБНА ПРАВОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ?

Допомога призначається з дня звернення до
органу соціального захисту населення.
УРЯД УКРАЇНИ - ЗА ВІДПОВІДАЛЬНЕ
БАТЬКІВСТВО
#ВідповідальнеБатьківство
Ініціатива Уряду, спрямована на те, щоб
українські діти стали більш захищеними, а
батьки – відповідальними.

Єдиний контакт-центр системи безоплатної
правової допомоги цілодобово та
безкоштовно у межах України

ЗАХИЩАЙ СВОЇ ПРАВА
РАЗОМ З МІН’ЮСТОМ!

#ЧужихДітейНеБуває

ПОДАТКОВА ЗНИЖКА
НА РОЗВИТОК ДИТИНИ

Ініціатива Мін’юсту: права дитини на
аліменти

Це сума, яка повертається державою зі
сплаченого батьками податку на
доходи.

Мінімальний рекомендований
розмір аліментів:
до 6 років - 1626 грн.
від 6 до 18 років - 2027 грн.
Аліменти від батьків-нерезидентів не
оподатковуються.
Суттєві обмеження до неплатників
аліментів:
- Заборона виїжджати за
кордон, керувати автомобілем,
користуватися зброєю та
полювати.
- Штрафні економічні санкції
від 20% до 50% від суми боргу.

Отримати знижку можна на оплату
навчання дитини у:
• дитячих садочках
• гуртках, секціях
• школах
• профтехучилищах, коледжах
• закладах вищої освіти.
Орієнтовний розмір податкової знижки
- 18% від фактично сплаченої за
навчання суми.
Як отримати податкову знижку?
1 Оплатіть навчання та збережіть
квитанцію для податкової про
оплату
2

Отримайте від роботодавця
довідку про доходи.

3

До 31 грудня поточного року
заповніть податкову декларацію
про майновий стан та доходи за
минулий рік.

4

Подайте документи на отримання
знижки в ДФС за місцем реєстрації
та отримайте податкову знижку.

- Суспільно-корисні роботи.
- Конфіскація та продаж
активів майна боржника.

#МуніципальнаНяня

Ініціатива МінСоцу: відшкодування
витрат на няню для дитини до 3 років
Хто може бути муніципальною нянею?
- Будь-хто, хто зареєструвався як
фізична особа-підприємець (КВЕД
97.00, КВЕД 88.91)
- або юридична особа, яка надає
послуги догляду за дітьми (КВЕД
78.20, КВЕД 85.10).
Розмір відшкодування становить з 1 січня
2019 року - 1626 гривень щомісяця.
Відшкодування сплачується за кожну
дитину, якій надається послуга з догляду
муніципальною нянею.
Як отримати відшкодування?
1. Укладіть договір з муніципальною
нянею.
2. Зверніться у відділ соцзахисту
відповідної ради за місцем проживання та
надайте:
• копію офіційно укладеного з нянею
договору;
• документи, що підтверджують оплату
послуг няні (квитанції, чеки, виписки з
банківського рахунку);
• свій паспорт, ідентифікаційний код,
свідоцтво про народження дитини;
• заяву на отримання компенсації.
Необхідно:
- Подати документи протягом місяця з
моменту укладання угоди з нянею.
- Щомісяця до 5 числа надавати
документи про оплату праці няні.

