Державна соціальна допомога для громадянських жителів України з
дітьми
Допомога для сімей з дітьми надається тим громадянським жителям України,
які знаходяться в Латвії зі своїми дітьми.
Допомога по народженню дитини
Допомога при народженні дитини – це одноразова допомога, яку може
отримувати один з батьків на кожну народжену дитину. Розмір допомоги
становить 421,17 євро.
Громадянські жителі України мають право на отримання допомоги при
народженні дитини, якщо дитина народилася в Латвії після 24 лютого 2022 року.
Допомога також присвоюється в певних ситуаціях, якщо дитині призначений
надзвичайний опікун. У цьому випадку допомога присвоюється, якщо
надзвичайна опіка встановлена до досягнення дитиною віку одного року і
допомога ще не виплачена іншій особі.
Допомога по догляду за дитиною
Присвоюється одному з батьків дитини:
* на дитину віком до півтора років-171 євро на місяць;
* на дитину віком від півтора до 2 років-42,69 євро на місяць.
Якщо в сім'ї народилися двійнята або трійнята, то додатково до основного
розміру допомоги по догляду за дитиною призначається доплата по догляду за
кожною наступною дитиною:
* для одного з батьків, який доглядає за двійнятами або народженими одночасно
кількома дітьми до півтора років - 171 євро на місяць за кожну наступну дитину;
* для одного з батьків, який доглядає за близнюками за двійнятами або
народженими одночасно кількома дітьми у віці від півтора до 2 років-42,69 євро
на місяць за кожну наступну дитину.
Державна сімейна допомога
Присвоюється одному з батьків дитини:
* на одну дитину-25 євро на місяць;
* на двох дітей-100 євро (по 50 євро на кожну дитину) на місяць;
* на трьох дітей-225 євро (75 євро на кожну дитину) на місяць;
* для чотирьох і більше дітей - 100 євро на місяць на кожну дитину.
Допомога присвоюється на кожну дитину, яка виховується в сім'ї, у віці від
одного року до 16 років. Якщо дитина продовжує отримувати загальну або
професійну освіту після 16 років, допомога продовжує виплачуватися до 20 років,
за винятком випадків, коли молода людина вступила в шлюб.
Громадянським жителям України допомога по догляду за дитиною та сімейна
державна допомога присвоюється і виплачується за період, на який оформлений
документ про перебування в Латвії – довгострокова віза або посвідка на
проживання на певний термін, але не раніше, ніж починаючи з 5 березня 2022
року.

! Виплата допомоги по догляду за дитиною та сімейної державної допомоги
припиняється, якщо одержувач допомоги або дитина, якій присвоєно допомогу,
виїжджає з Латвійської Республіки на постійне проживання за кордон.
! Якщо інший з батьків дитини працює або проживає в іншій країні ЄС або ЄЕЗ,
застосовуються положення Регламенту 883/04.
! Для отримання державної соціальної допомоги необхідно подати заяву в
Державну агентуру соціального страхування.

