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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
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нАдАння дЕржАвноi допомоги нА дIтЕЙ, нАд якими встАновлЕно
ОШКУ ЧИ ПIКЛУВАННЯ

ПОГОДЖЕНО
Керуюча справами виконкому

ЩолинськоТ мiськоi ради

Суб'скт надання
адмiнiстративноi
послуги

Щентр надання
адмiнiстративних
послуг
(найменування,
мiсцезнаходження,
режим роботи,
телефон, адреса
електронноТ пошти та
вебсайry)

Управлiння соцiального захисту населення Щолинськоi Р,ЩА

Управлiння надання адмiнiстративних послуг
м. .Щолина, вул. Грушевського, 18
Режим роботи:
понедiлок-середа: 09:00- l 6:00
четвер: 09:00-20:00
п'ятниця:09:00-15:00
субота, недiля - вихiдний день
телефон:
ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com
www.cnap.dolyna.if. uа

Пiдстава для
одержання
адмiнiстративноi
послуги

Призначаеться особам, визначеним в установленому порядку
опiкунами чи пiклувальниками дiтей, якi внаслiдок cMepTi
батькiв, позбавлення ix батькiвських прав, хвороби батькiв чи з
iнших причин заJIишилися без батькiвського пiклування та
вiдповiдно до законодавства набули статусу дитини - сироти,
дитини, позбавленоi батькiвського пiклування.

Перелiк документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

1. Заява опiкуна чи пiклувапьника про призначення допомоги, що
складасться за формою, затвердженою Мiнсоцполiтики ;

2. Копiя рiшення органу опiки та пiклування або суду про
встановлення опiки чи пiклування над дитиною-сиротою або
дитиною,позбавленою батькiвського пiклування (або рiшення
суду);
3. Копiя свiдоцтва про народження дитини;
4. Довiдка про ресстрацiю мiсця проживання опiкуна
(пiклува-гlьника) та дитини (для дiтей, над якими встановлено
опiку чи пiклування i якi е вихованцями дитячих навчальних
закладiв, що фiнансуються не за рахунок бюджетних коштiв, -
видана органом реестрачii довiдка, у якiй з€u}начаються статус
дитячого навчального закладу i за якi кошти BiH фiнансу€ться, а
також пiдтверджу€ться факт перебування у ньому дiтей);
5. Довiдки про мiсячнi розмiри пенсii, алiментiв, стипендii,
державноТ допомоги, що одержус на дитину опiкун чи
пiклувальник;



6. Копiя паспорта старого зразка (сторiнки t,2 та з вiдмiткою про
реестраuiю мiсця проживання) або копiю паспорта у формi ID-
картки та довiдка про Micue реестрацii заJIвника;
7, Копiя iдентифiкацiйного коду;
8. Копiя гiрського посвiдчення;
9. Медичний висновок про дитину з iнва-пiднiстю BiKoM до 18
poKiB, виданий в установленому МОЗ порядку;
l0. Рахунок з банку, на який будуть нараховуватись кошти.

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

У паперовiй формi документи подаються заrIвником особисто або
його представником (законним представником) або надсилаються
поштою.

платнiсть
(безоплатнiсть)

Безоплатно,

Строк надання
алмiнiстративноi
послYги:

l 0 робочих днiв.

Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Призначення допомоги, Розрахунок допомоги.
Щопомога на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування,
призначасться в розмiрi, що становить два прожиткових мiнiмуми
для дитини вiдповiдного BiKy. У разi коли на дитину
виплачуються призначенi в установленому порядку пенсiя,
алiменти, стипендiя, державна допомога (KpiM державноi
соцiальноi допомоги, що виплачу€ться на дiтей-iнва-гriдiв
вiдповiдно до законодавства), розмiр допомоги на дитину, над
якою встановлено опiку чи пiклування, визначасться як рiзниця
мiж двома прожитковими мiнiмумами для дитини вiдповiдного
BiKy та розмiром призначених пенсii, алiментiв, стипендii,
державноТ допомоги. Розмiр призначених пенсii, а-гliментiв,
стипендii, державноi допомоги врахову€ться як середньомiсячний
розмiр зазначених виплат, одержаних на дитину за попереднi
дванадцять календарних мiсяцiв.

можливi способи
отримання вiдповiдi
(резчльтату)

Видаеться одному з батькiв якому призначено опiку чи
пiклування над дитиною.

Акти законодавства,
що реryлюють
порядок та умови
надання
адмiнiстративноi
послуги

1. Закон Украiни ,,Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" вiд
2|.|1.1992 Jф 281 1-хII.
2. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вtд21 ,|2.200l Jф l75l
,,Про затвердження Порядку призначення i виплати державноi
допомоги сiм'ям з дiтьми".
3. Наказ MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики УкраiЪи вiд 21.04.2015
N9 441 ,,Про затвердження форми заrIви про призначення ycix
видiв соцiа_гlьноi допомоги, компенсацiй та пiльг".


