В Миколаївській області діє система соціальної допомоги, яка включає в себе державні
допомоги які виплачуються з Державного Бюджету України. Це державна допомога сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та тимчасової
допомоги.
Державна допомога сім’ям з дітьми є гарантований державою рівень матеріальної
підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної допомоги.
Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" передбачено слідуючі види
державної допомоги сім’ям з дітьми:
допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
допомога при народженні дитини;
допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
допомога на дітей одиноким матерям;
допомога при усиновленні дитини.
Виходячи з встановлених розмірів прожиткових мінімумів з Ітравня 2016 року розміри
державної допомоги наступні:
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами: - з 1 травня 2016р. - 362,5 грн., на місяць ;
Допомога при народженні дитини: - 41280,0 грн.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що
дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та
середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, стипендії, допомоги та пенсії за
попередні 6 місяців;
на дітей віком до 6 років: з 1 травня - 2456,00 грн.
на дітей віком від 6 до 18 років: з 1 травня - 3062,00 грн.
Допомога на дитину одинокій матері, одинокому усиновителю (вдові, вдівцю), матері,
батьку дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не
одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї на одну особу за попередні 6
місяців.
- на дітей віком до 6 років: з 1 травня - прожитковий мінімум 1228,0грн.
- на дітей віком від 6 до 18 років: з 1 травня прожитковий мінімум - 1531,0грн.;
- на дітей віком від 18 до 23 років, у разі навчання: з 1 травня прожитковий мінімум
1450,0грн.
Допомога при усиновленні дитини: - 41280,0 грн.
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