
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального 

захисту населення Калуської 

районної державної 

адміністрації  

від  19.03.2021 № 26 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги 00103 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА ПРОЖИВАЄ 

РАЗОМ З ОСОБОЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ I АБО II ГРУПИ ВНАСЛІДОК 

ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ, ЯКА ЗА ВИСНОВКОМ  

ЛІКАРСЬКО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ КОМІСІЇ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я ПОТРЕБУЄ ПОСТІЙНОГО СТОРОННЬОГО ДОГЛЯДУ,  

НА ДОГЛЯД ЗА НЕЮ 
 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання 

адміністративних послуг 

1 Суб’єкт надання 

адміністративної  

послуги  

Відділ адміністративного забезпечення №1, №2 

управління соціального захисту населення Калуської РДА 

2 Центр надання 

адміністративних послуг 

(найменування, 

місцезнаходження, режим 

роботи, телефон, адреса 

електронної пошти та 

вебсайту) 

 

Управління надання адміністративних послуг 

м. Долина, вул. Грушевського, 18 

Режим роботи: 

понеділок-середа: 09:00-16:00 
четвер: 09:00-20:00 

п’ятниця: 08:00-15:00 

субота, неділя – вихідний день 

        Віддалені робочі місця адміністраторів 

вул. Центральна, 85 с. Белеїв 

вул. Шевченка, 5а, с. Велика Тур’я 

вул. Шевченка, 22 с. Гериня 

вул. Шевченка, 19 с. Гошів 

вул. Івана Франка, 303а, с. Грабів  

вул. Шевченка, 81а  с. Княжолука 

вул. Шевченка, 103а с. Лоп’янка  

вул. Тур’янська, 40 с. Мала Тур’я  

вул. Шевченка, 33 с. Надіїв 

вул. Новичка, 15 с. Новичка 

вул. Шевченка, 64 с. Оболоння 

вул. Голейко, 7 с. Рахиня 

вул. Центральна, 22, с. Солуків  

вул. Шевченка, 71 с. Тростянець 

вул. Миру, 53 с. Тяпче 

вул. Шевченка, 92 с. Яворів 

вул. Шевченка, 4 с. Якубів 

Режим роботи:  

Понеділок - четвер з 08:00 год. до 16:00 год 

п’ятниця з 08:00 год. до 15:00 год. 
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перерва на обід з 12:00 год. до 13:00 год.  

субота, неділя - вихідні 

3 Телефон / факс, електронна  

адреса, офіційний вебсайт  

телефон: 2-50-53, 0987344643 

ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com 

www.cnap.dolyna.if.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України „Про психіатричну допомогу”  

від 22.02.2000 № 1489- IІІ  

 5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 

№ 1192 „Про надання щомісячної грошової допомоги 

особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю                                            

I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за 

висновком лікарської комісії медичного закладу потребує 

постійного стороннього догляду, на догляд за нею”; 

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної 

соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020  № 632 „Деякі питання 

виплати державної соціальної допомоги” 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства соціальної політики України                   

від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про 

призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій 

та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

28.04.2015 за № 475/26920; наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 19.06.2006 № 345  „Про 

затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і 

ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної 

допомогиˮ, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

06.10.2006 за № 1098/12972  

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання  Потреба в постійному сторонньому догляді 

8 Перелік необхідних 

документів 

Для призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи 

внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської 

комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за нею (далі – допомога)  

особою, яка звертається за її призначенням, подаються: 

заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, 

компенсацій та пільг за формою, затвердженою наказом 

Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 

№ 441; 

документ, що посвідчує особу; 

декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на 

підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за 

формою, затвердженою Мінсоцполітики; 

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо 

необхідності постійного стороннього догляду за особою з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу; 

http://www.cnap.dolyna.if.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1666-13#n16
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довідки про наявність і розміри земельних ділянок, 

виділених для ведення особистого підсобного 

господарства, городництва, сінокосіння, випасання 

худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок 

розпаювання землі; 

копія довідки до акта огляду медико-соціальною 

експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи 

II групи внаслідок психічного розладу, за якою 

здійснюється догляд 

9 Спосіб подання документів  Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, 

подаються особою суб’єкту надання адміністративної 

послуги: 

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, 

селищної, міської ради відповідної територіальної 

громади; посадових осіб центру надання адміністративних 

послуг; 

поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт 

Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні 

системи органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, або Єдиний державний веб-портал 

електронних послуг (у разі технічної можливості)* 

10 Платність (безоплатність) 

надання  

Безоплатно 

 

11 Строк надання  Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма 

необхідними документами. 

12 Перелік підстав для відмови 

у наданні  

Подання документів до заяви не в повному обсязі; 

виявлення в поданих документах недостовірної 

інформації; 

заява подана особою, яка не має права на призначення 

допомоги 

13 Результат надання 

адміністративної послуги 

Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги 

14 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ 

„Укрпоштаˮ або через уповноважені банки, визначені в 

установленому порядку. 

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у 

призначенні) видається (надсилається поштою) 

одержувачу 

 


