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Одним із актуальних питань забезпечення в Україні конституційних прав та
гарантій соціального захисту сімей з дітьми є здійснення державою заходів із
надання державної підтримки неповним сім'ям, в яких дитина утримується лише
одним із батьків. Правовий статус одинокої матері (батька) надає певні пільги,
матеріальні допомоги, гарантії.

Поняття "одинока мати" визначається чинним законодавством України по різному, і
застосовується в залежності від того, на які правовідносини воно поширюється.

Права одинокої матері:

Право на додаткову відпустку. За статтею 19 Закону України «Про відпустки» (далі —
Закон) жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або
дитину-інваліда, або яка всиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину
без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а
також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному з прийомних батьків надається
щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

Право на додаткову відпустку мають такі одинокі матері: жінка, яка не перебуває в
шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або
запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка,
яка виховує дитину без батька (в тому числі і розлучена жінка, яка сама виховує дитину).

Якщо жінка є одинокою матір'ю, то вона подає довідку з органів реєстрації актів
громадянського стану.

За наявності кількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може
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перевищувати 17 календарних днів.

Статтею 20 Закону передбачено, що додаткові відпустки працівникам, які мають дітей,
надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 Закону, а також понад
щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і
переносяться на інший період або продовжуються в порядку, визначеному статті 11
Закону.

Законодавством не передбачено терміну давності, після якого втрачається право на
додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей. Тому, якщо працівник з
якихось причин не скористався цим правом і не використав цю відпустку за минулий рік
або за кілька попередніх років, він має право використати її. А в разі звільнення
незалежно від підстав йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні
відпустки згідно зі статтею 24 Закону.

Державна допомога. Гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з
дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її
доходів та віку дітей встановлено Законом України "Про державну допомогу сім’ям з
дітьми".

Куди звертатися за допомогою?

Звертатись за призначенням необхідно до органів праці та соціального захисту
населення по місцю реєстрації отримувача допомоги. Допомога може бути призначена за
місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної
допомоги в органі праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Важливо врахувати, що допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно
від одержання на дітей інших видів допомоги.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги.
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Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального
захисту населення подаються такі документи:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою
Мінпраці;

2) 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) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей
про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу
першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про
народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні
відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством
порядку;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

4) довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї. У разі
неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення
здійснює обстеження сім’ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту
проживання дитини з матір’ю. У разі, коли дитина навчається за межами населеного
пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні,
замість довідки про проживання дитини з матір’ю подається довідка з місця проживання
матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.

Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі
втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з
подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.

Строк протягом якого виплачується допомога.
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Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву
з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення
дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, — до
закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23
років) включно.

Потрібно пам’ятати, що виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний,
здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена
допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення
допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному
розмірі.

Відділ «Міжгірське бюро правової допомоги»
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