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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноТ послуги (УСЗ - l Е)

нАдАння грошовоi допомоги осоБI, якА проживд€ рдзOм з осоБою
з IнвАлIднIстю I чи II групи внАсл_Iдок психIчного розлдду, якитrдвисновком лIкАрськоi KoMIcIi мЕдичного зАклАду потрЕБу€

ПОСТIЙНОГО СТОРОННЬОГО ДОГЛЯДУ, НА ДОГЛЯД ЗА НИМ
Суб'ект надання
адмiнiстративноi
послуги

I_{eHTp надання
адмiнiстративних
послуг
(найменування,
мiсцезнаходження,
режим роботи,
телефон, адреса
електронноi пошти та
вебсайry)

управлiння надання адмiнiстративних послуг
м, !олина, вул. Грушевського, 18
Режим роботи:
понедiлок-середа: 09:00- l 6:00
четвер: 09:00-20:00
п'ятниця: 08:00- 15:00
субота, недiля - вихiдний день
телефон:
ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com
www. cnap. do lyna. if. ua

Перелiк документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

l l. JaJIBa затверджена Мiнсоцполiтики;

| 
2. Копiя паспорта старого зразка (сторiнки 1,2таз вiдмiткою про

| 
ресстрацlю мlсця проживання) або копiю паспорта у формi ID-

I картки та довlдка про мiсце реестрацii заявника.

| 
З. Iнформаuiя про склад ciM'T заявника зазначаеться в декларацiТ

l npo до*одита майновий стан осiб, якi звернулися за призначенням

I 
vcix видiв соцiальноi допомоги. Якщо особа, яка звертаеться за

| 
призначенням допомоги на догляд, постiйно проживае на однiй

l житловlй площl за заресстрованим або фактичним мiсцем

| 
проживання особи з iнва-пiднiстю I чи II групи внаслiдок

l 
психlчного.розладу, €Lпе мае iнше зареестроване мiсце проживання,

l 
органи соцlЕulьноГо захистУ населення надсилаюТь запиТ щодо

l 
неодержання допомоги на догляд до органiв соцiального захисту

l населення за заресстрованим мiсцем проживання такоi особи.
| 
4, !овiдка про доходи кожного члена ciM'i;

| 
5. ВисноВок лiкарсЬкоi KoMicii медичногО закладУ щодо
необхiдностi постiйного стороннъого догляду за особою з
iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок психiчного розладу;

нок;



7. .Щекларацiя про доходи та майновий стан (заповнюеться на
пiдставi довiдок про доходи кожного члена ciM'i> за формою,
затвердженою Мiнсоцполiтики;
8. Копiя iдентифiкацiйного коду.

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послYги

,Щокументи подаються безпосередньо дiездатною особою, яка
заресстрована або постiйно проживае на однiй житловiй площi з
особою з iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок психiчного
розлалу/уповноваженими особами.

платнiсть
(безоплатнiсть)

Безоплатно.

Строк надання
адмiнiстративноi
послуги:

Не пiзнiше l0 днiв пiсля надходження заяви зi BciMa необхiдними
документами. .Щопомога оформлясться рiшенням про призначення
(вiдмову в призначеннi) соцiальнот допомоги, яке зберiгаеться в
особовiй справi отримувача щомiсячноi грошовоi допомоги та
надаеться на TepMiH призначення допомоги

Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Призначення щомiсячноi допомоги. Розмiр щомiсячноТ грошовоi
допомоги розраховусться як рiзниця мiж трьома прожитковими
мiнiмумами на кожного члена ciM'i та середньомiсячним сукупним
доходом ciM'i за попереднi шiсть мiсяцiв, itле не може бути бiльше,
нiж прожитковий MiHiMyM на одну особу в розрахунку на мiсяць.

можливi способи
отримання вiдповiдi
(результату)

Повiдомлення про призначення/не призначення допомоги.

Акти законодавства,
що реryлюють
порядок та умови
надання
адмiнiстративноi
послуги

1. Закон Украiни ,,Про психiатричну допомогу" вiд22.02.2000 Ns
l489-III.
2. Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 02.08.2000 Ns l192
,,Про надання щомiсячноТ грошовоi допомоги особi, яка проживае

разом з iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, який
за висновком лiкарськоi KoMicii медичного закладу потребус
постiйного стороннього догляду, на догляд за ним" (зi змiнами).
3 Наказ MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики УкраiЪи,
MiHicTepcTBo економiки та з питань европейськоi iнтеграцiТ
УкраТни, MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни,,.Щержавний KoMiTeT
статистики Украiни,,Щержавний KoMiTeT молодiжноi полiтики,
спорту i туризму Украiни вiд 15.11.2001 м 486/202l524l455lзз70
,,Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу ciM'T
для Bcix видiв соцiальноi допомоги", зареестрований в Мiн'юстi
07.02.2002 за J\Ъ 1\216400


