ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ІНСПЕКТОР ІНФОРМУЄ
В Україні право на отримання будь якого виду соціальної допомоги чітко регламентується
відповідними нормативними актами. Однак скільки людей, скільки і ситуацій, тому у деяких
випадках надання допомоги передбачено лише після вивчення ступеня нужденності заявника та
його сім’ї.
За таких обставин у випадках, передбачених законодавством , умовою для виникнення
права на допомогу є нужденність сім’ї – коли заробітна плата, пенсія, доходи від використання
її майна, інші доходи не забезпечують їй прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Державний соціальний інспектор управління праці та соціального захисту населення
відповідно до своїх повноважень які визначені постановою Кабінету Міністрів України від
25.08.2004 № 1098 проводить перевірки нужденності сімей, а також достовірність та повноту
інформації про доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертаються за
призначенням державної соціальної допомоги.
Під час звернення за призначенням соціальної допомоги заявник попереджається про
надання ним достовірних відомостей про доходи та майновий стан самого заявника та всіх
членів його сім’ї, а також підтверджує своїм підписом те, що він дає згоду на збір інформації
та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних» зазначених ним у заяві та наданих разом з нею документах, а також на збір інформації
про сім’ю, доходи, власність та майно, що відповідно до закону необхідне для надання
державної соціальної допомоги.
Заявник також попереджається, що наведенні ним відомості про доходи та майно, що
впливають або могли вплинути на прийняття рішення, щодо надання соціальної допомоги,
компенсацій та пільг будуть перевірені згідно з чинним законодавством України.
Крім цього заявник попереджається, що в разі зміни обставин, які можуть вплинути на
отримання ним соціальної допомоги, компенсації, субсидій та пільг, він зобов’язаний
повідомити органи праці та соціального захисту населення.
Про відмову в призначенні або припинення виплати призначеної соціальної допомоги
та/або повернення надміру нарахованих коштів у разі подання неповних чи недостовірних
відомостей про доходи та майновий стан усієї сім’ї - заявник повідомлений
Відповідно ст. 13 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та п. 17
постанови кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження
Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» право на виплату
допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має один з батьків
дитини, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич, який фактично здійснює догляд
за дитиною.
Крім цього одним із підпунктів п. 23 даної постанови передбачено про те,що виплата
допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку припиняється у разі коли
утримувачка допомоги виявила бажання працювати - з дня працевлаштування тобто з початку
виконання трудових обов'язків, однак якщо особа, працюватиме у режимі неповного робочого
часу, вдома, у виборчій комісії, в тому числі у день голосування, дні встановлення підсумків
голосування та результатів виборів, або провадить підприємницьку діяльність вона матиме
право на продовження виплати допомоги.
З метою недопущення надміру нарахованих та виплачених коштів отримувачам допомог
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку управління праці та соціального
захисту населення звертається до даної категорії громадян про те, що під час свого
працевлаштування терміново повідомляти управління праці та соціального захисту населення з
наданням відповідно підтверджуючих документів для вирішення питання про припинення
виплати призначеної допомоги.
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