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Заява на виплату грошовоi компенсацiТ BapTocTi
одноразовоi натуральноi допомоги (пакунок мilJIюка)) за

формою llгiдно з додатком у паперовiй або електроннiй формi iз
зазначенням реквiзитiв спецiального рахунка,

!о заявu у паперовiй форлli оmрuм|увач dоdас: maKi dокуl.uенmu
1 ) копiю свiдоцтва про народження дитини. У разi народження

дитини за кордоном та вiдсутностi свiдоцтва про народження,
виданого органом державноi ресстрацiТ aKTiB цивiJIьного стану
Украiни, - копiю свiдоцтва про народження дитини, виданого
компетеI{т}{им органом iноземноi держави та лега-пiзованого в

установленому порядку, якщо iнше не передбачено законом або
мiжтIародним договором Украiни, згоду на обов'язковiсть якого
надано Верховною Радою УкраIни, разом з перекладом
украТнською мовою. BipHicTb перекладу або справrкнiсть пiдпису
перекладача засвiлчу€ться нотарiально.

2) копiю посвiдки на постiйне проживання/посвiдчення
бiхсегrця/довiдки про зtsернення за захистом в YKpaTHi (для
ir-rоземцiв та особи без громадянства)/посвiдчення особи, яка
потребуе додаткOвого захисту (лля iноземцiв);

З) копirо локуN,Iента про приовоення ресстрацiйного номера
облiковоТ картки платника податкiв (KpiM фiзичних осiб, якi через
своi релil,iйtнi переконання вiдмовttяються вiд tiрийняття номера
облiковоТ картки пJIатника податкiв та повiдомили про це
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4) копiю рiшення районноi держадмiнiстрацii, виконавчого 
|

органу мiсцевоТ рали або суду про встановлення опiки (у p*i 
I

здiйснення опiки над дитиною); l

5) копiю рiшення районноТ держадмiнiстрачiТ, виконавчого 
|

органу мiськоi ради про влаштування дитини в сiм'ю патронатного 
|

вихователя (для патронатного вихователя); 
l

6) копiю рiшення районноi держадмiнiстраuii, виконавчого 
|

органу MicbKoT ради про влаштування дитини до дитячого булинку 
|

сiмейного типу або прийомноi ciM'i (у разi влаштування дитини); 
I

7) ловiлку з пологового булинку про неотримання олноразовоi 
l

натураJIьноТ допомоги 'Опакунок малюка" (у разi народження

дитини у пологовому будинку в 2020 роцi).

!о заявu в елекmроннiй форл,li оmрu]чlувач dodae фоmокопit,.
1) свiдоцтва про народження дитини. У разi народження

дитини за кордоном та вiдсутностi свiдоцтва про народження,

виданого органом державноI ресстрачii aKTiB цивiльного стану
укратни, - фотокопiю свiдоцтва про народження дитини, виданого

компетентним органом iноземноi держави та легалiзованого в

установленому порядку, якщо iнше не передбачено законом або

тuiжнародним договором Украiни, згоду на обов'язковiсть якого
надано Верховною Радою Украiни, разом з перекладом

украТнською мовою. BipHicTb перекладу або справжнiсть пiдпису
перекладача засвiдчу€ться нотарiально ;

2) посвiдки на постiйне проживання/посвiдчення
бiженця/довiдки про звернення за захистом в YKpaiHi (для iноземця
та особи без громадянства)/посвiдчення особи, яка потребус

додаткового захисту (для iноземuiв);
3) рiшення районноi держалмiнiстрацii, вItконавчого органу

мiсцевоТ ради або суду про встановлення опiки (в разi здiйснення
опiки над дитиною);

4) рiшення районноТ держадмiнiстрацii, виконавчого органу
MicbKoT ради про влаштування дитини в сiм'ю патронатного

| виховаr,еля (для патронатного вихователя);

l Sl рiшення районноi держадмiнiстрачii, виконавчого органу

I MicbKoi ради про влаштування дитини до дитячого булинку

| сiмейного типу або прийомноi ciM'i (у разi влаштування дитини);

l 6) довiдку з пологового булинку про неотримання олноразовоi

| пurур-"ноi допомоги "пакунок малIока" (у разi народження

l дrr""" у пологовому булинкrд2Q?Qдцi)
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можливi способи
отримання вiдповiдi
(результату)

особисто.
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адмiнiстративноТ
посJIуги

l. Постанова КМУ вiд29.07.2020 Nb744 к/{еякt питання реалlзац1l

пiлотного проекту з монетизацii одноразовоi натура.пьноi допомоги
(пакунок мzlлюка), постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 20

червня 2018 р. Jф512 <,Щеякi питання забезпечення дитини при

народх(еннi одноразовою натуральною допомогою (пакунок

мыIюка).
2. Наказ MiHicTepcTBa працi та соцiа-пьноi полiтики Украiни Ns345

вiД 19.09,06 <ПрО затвердження IнструкцiТ щодо порядку

оформлення i ведення особових справ отримувачiв ycix видiв

соцiальноi допомоги)> (зi змiнами).


