
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних
сім’ях» 

                                            Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезна
ходження

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул. Шевченка,
1  с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськ
ий
Кровненськи
й 
округ №
Миколаївсько
ї
сільської
ради

2 Інформац
ія  щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон /
факс,
електрон
на
адреса,
офіційни
й  веб-

 тел. 
(0542)77-66-66
Е-mail:
s_radanik@ukr.
net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.n
et

krovne@ukr.n
et

mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
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сайт 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони
України

Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІI

5 Акти
Кабінету
Міністрів
України

Постанова Кабінет Міністрів України від 13.03.2019 № 250 „Деякі питання
надання  соціальної  підтримки  багатодітним  сім’ям”;  постанова  Кабінету
Міністрів  України  від  04.03.2002  № 256  „Про  затвердження  Порядку
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання
державних  програм  соціального  захисту  населення  за  рахунок  субвенцій
державного бюджету”

6 Акти
централь
них
органів
виконавч
ої 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

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава
для
отриманн
я 

Факт набуття сім’єю статусу багатодітної сім’ї

8 Перелік
необхідн
их
документ
ів

Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг,
затверджена  наказом  Міністерства  соціальної  політики  України  від
21.04.2015  №  441  (при  пред’явленні  паспорта  громадянина  України
(паспортного  документа  іноземця)  або  іншого  документа,  що  посвідчує
особу та підтверджує її спеціальний статус);
копії посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу) та
посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);
копії свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів)

9 Спосіб
подання
документ
ів 

Заява  та  документи,  необхідні  для  призначення  допомоги,  подаються
особою, яка претендує на призначення допомоги особисто

1
0

Платність
(безоплат
ність)
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

1
1

Строк
надання 

Не  пізніше  10  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма  необхідними
документами.
Допомога оформляється рішенням про призначення (відмову в призначенні)
соціальної  допомоги,  яке  зберігається  в  особовій  справі  отримувача
соціальної допомоги та надається  на термін призначення допомоги

1
2

Перелік
підстав
для
відмови у

Подання документів до заяви не в повному обсязі;
виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
заява подана особою, яка не має права на призначення державної допомоги
на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях
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наданні 

1
3

Результат
надання
адміністр
ативної
послуги

Призначення / відмова в призначенні допомоги на дітей, які виховуються у
багатодітних сім’ях

1
4

Способи
отриманн
я
відповіді
(результа
ту)

Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти національного оператора
поштового  зв’язку  або  через  уповноважені  банки,  визначені  в
установленому порядку.
Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається
(надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у
журналі видачі довідок та повідомлень

                                                  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

     адміністративної послуги

«ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ У
БАГАТОДІТНИХ СІМ'ЯХ»

№
п/п

Етапи послуги

Відповідальна
посадова особа і

структурний
підрозділ

Дія Термін
виконання
(днів)

1
1.

Прийом  заяв,  перевірка  поданих
документів.  формування  особової
справи  та  передача  заступнику
начальника відділу для перевірки

Спеціаліст  відділу
соціального
захисту  населення
та  надання
муніципальних
послуг

в
 в

 Протягом  1
дня

2.

Реєстрація  прийнятих  документів  в
журналі реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального
захисту  населення
та  надання
муніципальних
послуг

2
3

Обстеження  сім’ї  для  встановлення
факту догляду та складання акту

Спеціалісти
виконавчого
комітету  сільської
ради

в
 в

Протягом  1
дня 

5
4

Перевірка  та  передача  особових
справ  разом  з  реєстром  до
Управління  соціального  захисту
населення  громадян

Начальник  відділу
соціального
захисту  населення
та  надання
муніципальних
послуг

в
 

Протягом  1
дня

6
5

Реєстрація  прийнятого  рішення  в
журналі реєстрації прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального
захисту  населення
та  надання
муніципальних

в Протягом  1
дня  
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послуг

Загальна кількість днів надання послуги 10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 10

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                     Сільський голова
                                                                                     Миколаївської сільської ради
                                                                                     ___________Сергій Самотой
                                                                                    «___»___________20___року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

«Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації
наслідків аварії на чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних

аварій, потерпілим від чорнобильської катастрофи, потерпілим від
радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям,
потерпілим від чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю

внаслідок чорнобильської катастрофи»
Миколаївська сільська рада

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання адміністративних послуг /
виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезнаход
ження 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.  Шевченка,
1 с. Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальних
послуг

Старостинський
Северинівський
округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський
Постольненськи
й округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськи
й
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради

2 Інформація  Графік роботи: Графік роботи: Графік роботи: Графік роботи: Графік роботи:
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щодо
режиму
роботи 

Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон  /
факс,
електронна
адреса,
офіційний
веб-сайт 

 тел. 
(0542)77-66-66
Е-mail:
s_radanik@ukr.
net

тел.
( 0542)69-32-02 
sevrada379@ukr.
net

rada_postolne@u
kr.net

kekine@ukr.net krovne@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони

України
Закон України „Про статус і  соціальний захист громадян,  які  постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-XII

5 Акти
Кабінету
Міністрів
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005               № 936 „Про затвердження
Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних
із  соціальним  захистом  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи”; постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016              № 760 „Про
затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок
Чорнобильської  катастрофи,  інших  ядерних  аварій,  ядерних  випробувань,  військових
навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким
категоріям громадян”; постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258 „Про
норми  харчування  та  часткову  компенсацію  вартості  продуктів  для  осіб,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи”;  постанова  Кабінету  Міністрів
України від 12.07.2005 № 562 „Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи”;  постанова  Кабінету  Міністрів
України від  14.05.2015 № 285 „Про компенсаційні  виплати особам,  які  постраждали
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  та  визнання  такими,  що  втратили  чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України”; постанова Кабінету Міністрів України від
08.02.1997 № 155 „Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли
внаслідок Чорнобильської катастрофи”

6 Акти
центральних
органів
виконавчої
влади 

Наказ  Мінпраці  від  19.09.2006  №  345  „Про  затвердження  Інструкції  щодо  порядку
оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги” (зі
змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава
для
отримання 

Встановлення  статусу  учасника  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,
учасника  ліквідації  ядерних  аварій, потерпілого  від  Чорнобильської  катастрофи,
потерпілого  від  радіаційного  опромінення,  віднесених  до  категорій  1,  2  та  3
(посвідчення серії А, Б, Я);
встановлення  статусу  дитини  (посвідчення  серії  Д),  потерпілої  від  Чорнобильської
катастрофи, дитини з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи (посвідчення
серії Д з вкладкою про інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою)

8 Перелік
необхідних
документів

Для  призначення  та  виплати  компенсацій  та  допомоги  особам,  які  є  учасниками
ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС, учасниками ліквідації ядерних аварій,
потерпілими  від  Чорнобильської  катастрофи,  потерпілими  від  радіаційного

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/562-2005-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/562-2005-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/258-92-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/258-92-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/258-92-%D0%BF
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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опромінення, віднесеним до категорії 1:
заява;
копія паспорта;
копія  посвідчення  особи,  яка  постраждала  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,
категорії 1 (посвідчення серії А, Б, Я);
копія довідки спеціалізованої МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи
(для одноразової компенсації  учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи,  учасникам ліквідації
наслідків інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь в ядерних випробуваннях,
військових  навчаннях  із  застосуванням  ядерної  зброї,  складанні  ядерних  зарядів  та
здійсненні  на  них  регламентних  робіт,  які  стали  інвалідами  внаслідок  відповідних
ядерних аварій, участі в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт,  та
щорічної допомоги на оздоровлення);
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;
проїзний квиток (для відшкодування вартості проїзду).
Для призначення та виплати компенсацій та допомоги особам, які є учасниками ліквідації
наслідків  аварії   ЧАЕС,  учасниками  ліквідації  ядерних  аварій, потерпілими  від
Чорнобильської  катастрофи,  потерпілими  від  радіаційного  опромінення,  віднесеним  до
категорій 2:
заява;
копія паспорта;
копія  посвідчення  особи,  яка  постраждала  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,
категорії 2 (посвідчення серії А, Б, Я);
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;
проїзний квиток (для відшкодування вартості проїзду).
Для  призначення  та  виплати  компенсацій  та  допомоги  особам,  які  є  учасниками
ліквідації наслідків аварії  ЧАЕС, учасниками ліквідації ядерних аварій, потерпілими від
Чорнобильської катастрофи, потерпілими від радіаційного опромінення, віднесеним до
категорій 3:
заява;
копія паспорта;
копія  посвідчення  особи,  яка  постраждала  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  з
числа  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  категорії  3
(посвідчення серії А, Б, Я);
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.
Для  призначення  та  виплати  компенсацій  та  допомоги  дітям,  потерпілим  від
Чорнобильської  катастрофи,  дітям  з  інвалідністю  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи та їх батькам:
заява;
копія свідоцтва про народження;
копія  посвідчення  дитини,  яка  потерпіла  від Чорнобильської  катастрофи (вкладка до
посвідчення  для  дітей,  яким  встановлено  інвалідність  пов’язану  з  наслідками
Чорнобильської катастрофи);
копія паспорта батька та / або матері;
копія  посвідчення особи,  яка  постраждала внаслідок Чорнобильської  катастрофи,  що
підтверджує статус батька та /  або матері,  віднесених до категорій 1,  2 та 3,  що має
право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);
копія  довідки  про  присвоєння  батьку  та  /  або  матері  (для  дітей  з  неповних  сімей)
реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з
відміткою про відмову від прийняття такого номера.
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Для  призначення  та  виплати  грошової  компенсації  батькам  потерпілих  від
Чорнобильської катастрофи дітей, які не харчуються в загальноосвітніх навчальних
закладах,  розташованих  на  територіях  радіоактивного  забруднення,  та  дітей  з
інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, додатково подаються:
довідка  з  навчального  закладу  про  те,  що  дитина  не  відвідувала  навчальний  заклад
протягом відповідного періоду (за необхідності);
довідка про те, що навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але
дитина перебуває в обліковому складі школи (за необхідності);
довідка про те,  що дитині необхідна спеціальна дієта і  вона не може харчуватися за
місцем навчання (за необхідності);
довідка  про  те,  що  в  навчальному  закладі  відсутні  умови  для  харчування  дітей  (за
необхідності);
довідка про те, що у  навчальному  закладі  не забезпечено безоплатне харчування дітей
(за необхідності).
Для призначення та виплати щорічної допомоги на оздоровлення дитині, яка втратила
внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, додатково подаються:
копія  свідоцтва  про  смерть  особи,  яка  постраждала  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи, батька або матері;
експертний висновок відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб,
інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 
копія  посвідчення  померлої  особи,  яка  постраждала  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи, батька або матері

9 Спосіб
подання
документів 

Заява та документи подаються заявником особисто або законним представником особи у
паперовій формі. 
Заява  може  бути  подана  в  електронній  формі  (з  використанням  засобів
телекомунікаційних систем, через офіційний сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним
інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з
використанням електронного цифрового підпису)

1
0

Платність
(безоплатніс
ть) надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно 

11 Строк
надання 

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

1
2

Перелік
підстав  для
відмови  у
наданні 

Подання встановленого переліку документів не в повному обсязі;
зміна місця реєстрації;
втрата статусу осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
учасників  ліквідації  ядерних  аварій, потерпілих  від  Чорнобильської  катастрофи,
потерпілих від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3 (посвідчення
серії  А,  Б,  Я);  статусу дитини,  потерпілої  від  Чорнобильської  катастрофи,  дитини з
інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

1
3

Результат
надання
адміністрат
ивної
послуги

Призначення та виплата / відмова в призначенні компенсацій та допомоги 

1
4

Способи
отримання
відповіді
(результату)

Повідомлення  про  призначення  компенсацій  та  допомоги (відмова  у  призначенні)
видається  (надсилається  поштою)  одержувачу,  про  що робиться  відповідний запис  у
журналі видачі довідок та повідомлень. 
Виплата  компенсацій  та  допомоги  можна  отримати  через  банківські  установи  або
поштові відділення зв’язку
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Технологічна картка
«Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації
ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим

від радіаційного опромінення, віднесених до категорії 1, 2 та 3, дітям,
потерпілим від Чорнобильської катастрофи, 

дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи»

№
п/п

Етапи послуги

Відповідальна
посадова особа і

структурний
підрозділ

Дія

(В,  У,
П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх  необхідних
документів  для  призначення  та  виплати
компенсацій  та  допомоги  учасникам
ліквідації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС,  учасникам
ліквідації  ядерних аварій,  потерпілим від
Чорнобильської  катастрофи,  потерпілим
від радіаційного опромінення, віднесених
до категорії  1,  2  та  3,  дітям,  потерпілим
від  Чорнобильської  катастрофи,  дітям  з
інвалідністю  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи  у  сільській,  селищній  раді,
ОТГ.

Сільська,  селищна
рада, ОТГ

в
 

 Протягом
1 дня

2.

Опрацювання  поданих  сільською,
селищною  радою,  ОТГ  документів:
перевірка  наявності  усіх  необхідних  для
призначення  та  виплати  компенсацій  та
допомоги  учасникам  ліквідації  наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам
ліквідації  ядерних аварій,  потерпілим від
Чорнобильської  катастрофи,  потерпілим
від радіаційного опромінення, віднесених
до категорії  1,  2  та  3,  дітям,  потерпілим
від  Чорнобильської  катастрофи,  дітям  з
інвалідністю  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи

Спеціаліст  відділу
прийому  заяв  і
документів

в
 

 Протягом
1 дня

3.
Реєстрація  прийнятих  документів  в
журналі реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
прийому  заяв  і
документів

в
 

Протягом  1
дня 

4.
Формування особової справи та передача
для контролю за правильністю прийняття
заяви та необхідних  документів

Спеціаліст  відділу
прийому  заяв  і
документів

в
 

Протягом  1
дня  

5.
Перевірка  та  передача  особових  справ
разом з реєстром для опрацювання 

Головний спеціаліст
відділу  прийому
заяв і документів

в
 

Протягом  1
дня

6. Перевірка  наявності  документів  в
особових  справах  та  передача  справ  для

Головний спеціаліст
відділу  грошових

в
 

Протягом  1
дня   
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опрацювання  спеціалістам  відділу
грошових виплат і компенсацій

виплат  і
компенсацій

7.
Реєстрація  особових  справ  в  журналі
реєстрації обробки заяв/особових справ

Спеціаліст  відділу
грошових  виплат  і
компенсацій

         в Протягом  1
дня  

8.
Опрацювання особових справ Спеціаліст  відділу

грошових  виплат  і
компенсацій

в Протягом  1
дня  

9.

Передача  опрацьованих  особових  справ
для  перевірки  правильності  розрахунків
головному  спеціалісту  відділу  грошових
виплат і компенсацій

Спеціаліст  відділу
грошових  виплат  і
компенсацій

в Протягом  1
дня  

10. 

Перевірка  особових  справ  щодо
відповідності  вимогам  чинним
нормативно-правовим  актам  та  передача
особових  справ  начальнику  управління
соціального захисту населення

Головний спеціаліст
відділу  грошових
виплат  і
компенсацій

в  Протягом
1 дня  

11.

Реєстрація прийнятого рішення в журналі
реєстрації прийнятих рішень

Головний спеціаліст
відділу  грошових
виплат  і
компенсацій

в Протягом  1
дня  

12.
Передача опрацьованих справ спеціалісту
відділу  виплати соціальних допомог

Головний спеціаліст
відділу  грошових
виплат  і
компенсацій в

Протягом

 1 дня

13.
Відкриття  особового  рахунку  та
формування  списків  для  виплати
допомоги

Спеціаліст  відділу
виплати  соціальних
допомог

в Протягом  1
дня  

14.
Внесення даних до особового рахунку та
оформлення виплатних відомостей

Головний спеціаліст
відділу  виплати
соціальних допомог

в
Протягом

 1 дня

15.
Передача опрацьованих справ до архіву Спеціаліст  відділу

виплати  соціальних
допомог

в Протягом  1
дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

_______________

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
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                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

                                          ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Надання державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника»
Управління соціального захисту населення Сумської районної державної адміністрації

 Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезнахо
дження 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с. Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальн
их послуг

Старостинсь
кий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївськ
ої
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинсь
кий 
Кекинський
округ №3
Миколаївськ
ої
сільської
ради

Старостинсь
кий
Кровненськи
й 
округ №
Миколаївсько
ї
сільської
ради

2 Інформац
ія  щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт. з  8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон  /
факс,
електронна
адреса,
офіційний
веб-сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@uk
r.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@
ukr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.n
et

krovne@ukr.n
et

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net


11

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони
України 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про адміністративні послуги»;
Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та особам з інвалідністю»

5 Акти
Кабінету
Міністрів
України 

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  02.04.2005  №  261  «Про
затвердження  Порядку  призначення  і  виплати  державної  соціальної
допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю
і державної соціальної допомоги на догляд»

6 Закони
України Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та особам з інвалідністю»

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава
для
одержання
адміністрат
ивної
послуги

Належність до однієї з категорій:
- дитина померлого годувальника до досягнення 18 років; 
- діти  померлого  годувальника,  які  навчаються  за  денною  формою
навчання  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах  системи  загальної
середньої освіти, у професійно-технічних і вищих навчальних закладах (у
тому числі у період мі ж завершенням навчання в одному із за значених
навчальних  закладів  та  вступом  до  іншого  навчального  закладу  або  у
період  між  завершенням  навчання  за  одним  освітньо-кваліфікаційним
рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не
перевищує  чотирьох  місяців),  державна  соціальна  допомога
призначається до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж
до  досягнення  23  років,  а  дітям-сиротам  -  до  досягнення  23  років
незалежно від того, навчаються вони чині.

8 Вичерпний
перелік
документів,
необхідних
для
отримання
адміністрат
ивної
послуги,  а
також
вимоги  до
них

- заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, та
пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики
України від 21.04.2015 №441;
-  свідоцтво про народження або паспорт громадянина України особи, якій
призначається соціальна допомога;
-  документи, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим
годувальником (за наявності);
- свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про визнання його
безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
- документ  про  присвоєння  реєстраційного  номера  облікової  картки
платника  податків  (крім  осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання
відмовились  від  прийняття  реєстраційного  номера  облікової  картки
платника  податків,  повідомили  про  це  відповідному   контролюючому
органу та мають про це відмітку в паспорті);
- довідка  загальноосвітнього  навчального  закладу  системи  загальної
середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про
те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).
Для внутрішньо перемішених осіб:
- довідка внутрiшньо перемiщеної особи.
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9 Порядок  та
спосіб
подання
документів,
необхідних
для
отримання
адміністрат
ивної
послуги

Особисто  або  через  законного  представника,  що  діє  на  підставі
довіреності

1
0

Платність
(безоплатні
сть)
надання
адміністрат
ивної
послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно

1
1

Строк
надання
адміністрат
ивної
послуги

Протягом 10 робочих днів із дати надходження документів

1
2

Перелік
підстав  для
відмови  у
наданні
адміністрат
ивної
послуги

-надання неповного пакету документів; 
- звернення надійшло пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника.
- особа не має права на призначення допомоги;

1
3

Результат
надання
адміністрат
ивної
послуги

Призначення  /  відмова  в  призначенні  державної  соціальної  допомоги
дитині померлого годувальника

1
4

Способи
отримання
відповіді
(результату)

Допомогу можна отримати через поштове відділення зв’язку або через 
уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) 
видається (надсилається поштою) одержувачу.

Примітка Відмова у наданні адміністративної послуги може бути оскаржена особою
у суді згідно чинного законодавства

Технологічна картка

«Надання та виплата державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника»

№
п/п

Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія 

(В,У,
П, З)

Термін
виконанн
я (днів)

1. Прийом  заяви  та  всіх  необхідних Сільська,  селищна  рада, в  Протягом
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документів  необхідних  для
призначення  та  виплати   державної
соціальної  допомоги  дитині
померлого  годувальника у  сільській,
селищній раді, ОТГ.

ОТГ 1 дня

2.

Опрацювання  поданих  сільською,
селищною  радою,  ОТГ  документів:
перевірка  наявності  усіх  необхідних
для  призначення  та  виплати
державної  соціальної  допомоги
дитині померлого годувальника

Спеціаліст  відділу
прийому  заяв  і
документів

в  Протягом
1 дня

3.
Реєстрація  прийнятих  документів  в
журналі реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
прийому  заяв  і
документів

в Протягом 1
дня 

4.

Формування  особової  справи  та
передача  для  контролю  за
правильністю  прийняття  заяви  та
необхідних  документів

Спеціаліст  відділу
прийому  заяв  і
документів

в Протягом 1
дня  

5.
Перевірка та передача особових справ
разом з реєстром для опрацювання 

Головний  спеціаліст
відділу  прийому  заяв  і
документів

в Протягом 1
дня

6.

Перевірка  наявності  документів  в
особових  справах  та  передача  справ
для  опрацювання  спеціалістам
відділу  грошових  виплат  і
компенсацій

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат
і компенсацій

в Протягом 1
дня   

7.
Реєстрація особових справ в журналі
реєстрації  обробки  заяв/особових
справ

Спеціаліст  відділу
грошових  виплат  і
компенсацій

         в Протягом 1
дня  

8.
Опрацювання особових справ Спеціаліст  відділу

грошових  виплат  і
компенсацій

в Протягом 1
дня  

9.

Передача  опрацьованих  особових
справ  для  перевірки  правильності
розрахунків  головному  спеціалісту
відділу  грошових  виплат  і
компенсацій

Спеціаліст  відділу
грошових  виплат  і
компенсацій

в Протягом 1
дня  

10. 

Перевірка  особових  справ  щодо
відповідності  вимогам  чинним
нормативно-правовим  актам  та
передача особових справ начальнику
управління  соціального  захисту
населення

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат
і компенсацій

в  Протягом
1 дня  

11.
Реєстрація  прийнятого  рішення  в
журналі реєстрації прийнятих рішень

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат
і компенсацій

в Протягом 1
дня  

12. Передача  опрацьованих  справ
спеціалісту  відділу   виплати
соціальних допомог

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат
і компенсацій

Протягом

 1 дня
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в

13.
Відкриття  особового  рахунку  та
формування  списків  для  виплати
допомоги

Спеціаліст  відділу
виплати  соціальних
допомог

в Протягом 1
дня  

14.
Внесення  даних  до  особового
рахунку  та  оформлення  виплатних
відомостей

Головний  спеціаліст
відділу  виплати
соціальних допомог

в
Протягом

 1 дня

15.
Передача  опрацьованих  справ  до
архіву

Спеціаліст  відділу
виплати  соціальних
допомог

в Протягом 1
дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

_______________

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання
України «Мати-героїня»
Миколаївська сільська

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезна
ходження 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 

вул. Шевченка,
1  с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськ
ий
Кровненськи
й 
округ №
Миколаївсько
ї
сільської
ради
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2 Інформац
ія  щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон /
факс,
електрон
на
адреса,
офіційни
й  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@ukr
.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.n
et

krovne@ukr.n
et

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Укази 
Президен
та 
України

Указ  Президента  України  від  25.12.2007  №  1254  „Про   одноразову
винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”

5 Акти 
Кабінету 
Міністрів
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268 „Про виплату
одноразової  винагороди жінкам,  яким присвоєно  почесне  звання  України
„Мати-героїня”,  та  одноразової  матеріальної  допомоги  особам,  які
постраждали від торгівлі людьми”

6 Акти 
централь
них 
органів 
виконавч
ої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.02.2012 № 59 „Про
затвердження  форм  заявки  про  виділення  бюджетних  коштів,  відомості
виплати  та  звіту  про  виплату  одноразової  винагороди  жінкам,  яким
присвоєно  почесне  звання  України  „Мати-героїня”,  зареєстрований  у
Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 276/20589

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава
для
отриманн
я 

Указ  Президента  України  „Про  присвоєння  почесного  звання  України
„Мати-героїня”

8 Перелік
необхідни
х
документі

Заява про виплату винагороди із зазначенням способу виплати; 
копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові.
У  разі,  якщо  звертається  уповноважена  жінкою  особа,  також  подається
нотаріально засвідчений документ,  що підтверджує її  право представляти

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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в жінку, якій присвоєно почесне звання.
Орган  соціального  захисту  формує  справу,  до  якої  додає  ксерокопію
сторінки Указу Президента України

9 Спосіб
подання
документі
в 

Заява та документи подаються жінкою особисто або уповноваженою нею
особою у паперовій формі

1
0

Платність
(безоплат
ність)
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

1
1

Строк
надання 

Найкоротший  термін  після  підписання  Президентом України  Указу „Про
присвоєння почесного звання України „Мати-героїня”

1
2

Перелік
підстав
для
відмови у
наданні 

Немає. Одноразова винагорода виплачується всім жінкам,  яким присвоєно
почесне звання України  „Мати-героїня”

1
3

Результат
надання
адміністр
ативної
послуги

Виплата одноразової винагороди

1
4

Способи
отриманн
я
відповіді
(результат
у

Одноразову винагороду можна отримати через поштове відділення зв’язку
або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку

Технологічна картка

«Призначення та виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне
звання України «Мати – героїня»

№
п/п

Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У,
П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом заяви та всіх необхідних
документів  необхідних  для
призначення  та  виплати
одноразової  винагороди  жінкам,
яким  присвоєно  почесне  звання
України  „Мати  –  героїня”   у
сільській, селищній раді, ОТГ.

Сільська,  селищна  рада,
ОТГ

в
 

 Протягом
1 дня

2. Опрацювання поданих сільською,
селищною  радою,  ОТГ
документів:  перевірка  наявності

Спеціаліст  відділу
прийому заяв і документів

в
 

 Протягом
1 дня
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усіх  необхідних  для  призначення
та  виплати  одноразової
винагороди  жінкам,  яким
присвоєно почесне звання України
„Мати – героїня”

3.
Реєстрація  прийнятих  документів
в  журналі  реєстрації  приймання
заяв

Спеціаліст  відділу
прийому заяв і документів

в
 

Протягом  1
дня 

4.

Формування  особової  справи  та
передача  для  контролю  за
правильністю прийняття заяви та
необхідних  документів

Спеціаліст  відділу
прийому заяв і документів

в
 

Протягом  1
дня  

5.
Перевірка  та  передача  особових
справ  разом  з  реєстром  для
опрацювання 

Спеціаліст  відділу
прийому заяв і документів

в
 

Протягом  1
дня

6.

Перевірка наявності документів в
особових  справах  та  передача
справ  для  опрацювання
спеціалістам  відділу  грошових
виплат і  компенсацій

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат  і
компенсацій

в
 

Протягом  1
дня   

7.
Реєстрація  особових  справ  в
журналі  реєстрації  обробки
заяв/особових справ

Спеціаліст  відділу
грошових  виплат  і
компенсацій

         в Протягом  1
дня  

8.
Опрацювання особових справ Спеціаліст  відділу

грошових  виплат  і
компенсацій

в Протягом  1
дня  

9.

Передача опрацьованих особових
справ  головному  спеціалісту
відділу  грошових  виплат  і
компенсацій  для  перевірки
правильності розрахунків

Спеціаліст  відділу
грошових  виплат  і
компенсацій

в  Протягом
1 дня  

10. 

Перевірка  особових  справ  щодо
відповідності  вимогам  чинним
нормативно-правовим  актам  та
передача  особових  справ
начальнику  управління
соціального захисту населення

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат  і
компенсацій

в  Протягом
1 дня  

11.
Реєстрація  прийнятого рішення  в
журналі  реєстрації  прийнятих
рішень

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат  і
компенсацій

в Протягом  1
дня  

12.
Передача  опрацьованих  справ
спеціалісту  відділу   виплати
соціальних допомог

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат  і
компенсацій в

Протягом

 1 дня

13.
Відкриття  особового  рахунку  та
формування  списків  для  виплати
допомоги

Спеціаліст відділу виплати
соціальних допомог

в Протягом  1
дня  

14. Внесення  даних  до  особового Головний  спеціаліст в Протягом
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рахунку та оформлення виплатних
відомостей

відділу виплати соціальних
допомог

 1 дня

15.
Передача  опрацьованих  справ  до
архіву

Спеціаліст відділу виплати
соціальних допомог

в Протягом  1
дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

_______________

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                     Сільський голова
                                                                                     Миколаївської сільської ради
                                                                                      ___________Сергій Самотой
                                                                                     «___»___________20___року

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

«Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату

житлово-комунальних послуг»
                                      Миколаївська сільська рада

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг
Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання адміністративних послуг /

виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади
1 Місцезнахо

дження 
Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с.  Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський
Постольненськи
й округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськи
й
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради

2 Інформація
щодо

 Графік
роботи:

Графік
роботи:

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
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режиму
роботи 

Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон  /
факс,
електронна
адреса,
офіційний
веб-сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@ukr
.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada379@u
kr.net

rada_postolne@u
kr.net

kekine@ukr.net krovne@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони

України
Закон України  „Про забезпечення  прав  і  свобод внутрішньо переміщених  осіб”  від
20.10.2014 № 1706-VII

5 Акти
Кабінету
Міністрів
України

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  01.10.2014  №  505  „Про  надання
щомісячної  адресної  допомоги  внутрішньо  переміщеним  особам  для
покриття  витрат  на  проживання,  в  тому  числі  на  оплату  житлово-
комунальних послуг”

Умови отримання адміністративної послуги
6 Підстава

для
отримання 

Наявність чинної довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 
переміщення з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях,
Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких
органи державної  влади тимчасово не здійснюють свої  повноваження, та населених
пунктів,  розташованих  на  лінії  зіткнення,  або  відсутність  житла  у  зв’язку  з  його
зруйнуванням  чи  непридатністю  для  проживання  внаслідок  проведення
антитерористичної  операції  або  заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації; 
є  дитиною  внутрішньо  переміщеної  особи,  яка  народилася  після  дати  початку
проведення  антитерористичної  операції,  тимчасової  окупації  або  заходів  із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації

7 Перелік
необхідних
документів

Для призначення грошової допомоги вперше:
заява про надання грошової допомоги;
паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство  України,  а  для  іноземців  та  осіб  без  громадянства  –  документ,  що
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус; 
копія довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб всіх членів родини;
копія  довідки  з  військової  частини  про  залучення  до  проведення  заходів  із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації (для військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб,
які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть
безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі
і стримування збройної агресії Російської Федерації) (з пред’явленням оригіналу);
копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для
працездатних осіб) (з пред’явленням оригіналу);
копія свідоцтва про шлюб (з пред’явленням оригіналу);
копії  свідоцтв  про народження  дітей,  засвідчені  власним підписом уповноваженого

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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представника сім’ї (з пред’явленням оригіналу);
письмова згода (у довільній формі) про виплату грошової допомоги уповноваженому
представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних;
копія  довідки  з  уповноваженого  банку,  в  якій  зазначаються  реквізити  поточного
рахунка уповноваженого представника сім’ї (з пред’явленням оригіналу).
У разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для
проживання, додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення
(будинку, квартири), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві
та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим
органом  сільської,  селищної,  міської,  районної  у  місті  (в  разі  утворення)  ради,
виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади.
Для виплати грошової допомоги на малолітніх дітей, які переміщуються без супроводу
батьків або осіб, які їх замінюють, додатково подаються документи, що посвідчують
особу заявника  та  підтверджують  родинні  стосунки між дитиною і  заявником,  або
документ, що підтверджує повноваження представника служби у справах дітей.
Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк:
заява,  в  якій  повідомляється  про  відсутність  змін,  що  впливають  на  призначення
грошової допомоги, 
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб усіх членів сім’ї, засвідчені
підписом уповноваженого представника сім’ї

8 Спосіб
подання
документів 

Заява  та  документи подаються  уповноваженим представником сім’ї  –  особисто  або
законним представником особи у паперовій формі

9 Платність
(безоплатніс
ть) надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

10 Строк
надання 

Не  пізніше  10  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма  необхідними  документами
призначають грошову допомогу або відмовляють у її призначенні.
Допомога  призначається  на  підставі   рішення  комісії  з  питань  призначення
(відновлення)  соціальних  виплат  внутрішньо  переміщеним  особам,  утвореної
районними, районними у мм. Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими
органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

11 Перелік
підстав  для
відмови  у
наданні 

Заявнику може бути відмовлено у призначенні грошової допомоги у разі, коли:
будь-хто із членів сім’ї (крім сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа
внутрішньо  переміщених  осіб,  які  захищають  незалежність,  суверенітет  і
територіальну  цілісність  України  та  беруть  безпосередню  участь  у  заходах  із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської  Федерації)  має  у  власності  житлове  приміщення  /  частину  житлового
приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у
Донецькій  та  Луганській  областях,  Автономній  Республіці  Крим  і  м.  Севастополі,
населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої  повноваження,  та  населені  пункти,  що  розташовані  на  лінії  зіткнення,  крім
житлових  приміщень,  які  непридатні  для  проживання,  що  підтверджується
відповідним актом технічного стану;
будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у
сумі,  що  перевищує  25-кратний  розмір  прожиткового  мінімуму,  встановленого  для
працездатних осіб.
Грошова допомога не призначається на члена сім’ї:
який  перебуває  на  повному  державному  утриманні  в  будинку  дитини,  дитячому
будинку,  дитячому  будинку-інтернаті,  психоневрологічному  інтернаті,  будинку-
інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, спеціальному будинку-
інтернаті системи соціального захисту населення;
який  перебуває  на  повному  державному  утриманні  в  школі-інтернаті,  закладі
спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю;
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який відбуває покарання в місцях позбавлення волі
12 Результат

надання
адміністрат
ивної
послуги

Призначення грошової допомоги / відмова в призначенні грошової допомоги

13 Способи
отримання
відповіді
(результату)

Грошова допомога перераховується уповноваженими органами на рахунки відповідних
установ  уповноваженого  банку.  Установи  уповноваженого  банку  протягом  трьох
робочих  днів  після  надходження  коштів  на  зазначені  рахунки  перераховують  такі
кошти на банківські (поточні) рахунки відповідних уповноважених представників сім’ї

Технологічна картка

«Призначення та виплата щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату

житлово – комунальних послуг»

№
п/
п

Етапи послуги

Відповідальна
посадова особа і

структурний
підрозділ

Дія

(В,  У,
П, З)

Термін
виконанн
я (днів)

1.

Прийом заяви та всіх необхідних документів
для  призначення  та  виплати   щомісячної
адресної  допомоги  внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово
– комунальних послуг  у сільській, селищній
раді, ОТГ.

Сільська,  селищна
рада, ОТГ

в  Протягом
1 дня

2.

Опрацювання поданих сільською, селищною
радою, ОТГ документів: перевірка наявності
усіх необхідних для призначення та виплати
щомісячної  адресної  допомоги  внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово
– комунальних послуг

Спеціаліст  відділу
прийому  заяв  і
документів

в  Протягом
1 дня

3.
Реєстрація прийнятих документів в журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
прийому  заяв  і
документів

в Протягом 1
дня 

4. Формування  особової  справи  та  передача
для  контролю  за  правильністю  прийняття

Спеціаліст  відділу
прийому  заяв  і

в Протягом 1
дня  
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заяви та необхідних  документів документів

5.
Перевірка та передача особових справ разом
з реєстром для опрацювання 

Головний спеціаліст
відділу  прийому
заяв і документів

в Протягом 1
дня

6.

Перевірка наявності документів в особових
справах та передача справ для опрацювання
спеціалістам  відділу  грошових  виплат  і
компенсацій

Головний спеціаліст
відділу  грошових
виплат  і
компенсацій

в Протягом 1
дня   

7.
Реєстрація  особових  справ  в  журналі
реєстрації обробки заяв/особових справ

Спеціаліст  відділу
грошових  виплат  і
компенсацій

         в Протягом 1
дня  

8.
Опрацювання особових справ Спеціаліст  відділу

грошових  виплат  і
компенсацій

в Протягом 1
дня  

9.

Передача опрацьованих особових справ для
перевірки  правильності  розрахунків
головному  спеціалісту  відділу  грошових
виплат і компенсацій

Спеціаліст  відділу
грошових  виплат  і
компенсацій

в Протягом 1
дня  

10.

Перевірка  особових  справ  щодо
відповідності вимогам чинним нормативно-
правовим актам та передача особових справ
начальнику управління соціального захисту
населення

Головний спеціаліст
відділу  грошових
виплат  і
компенсацій

в  Протягом
1 дня  

11.

Реєстрація  прийнятого  рішення  в  журналі
реєстрації прийнятих рішень

Головний спеціаліст
відділу  грошових
виплат  і
компенсацій

в Протягом 1
дня  

12.
Передача  опрацьованих  справ  спеціалісту
відділу  виплати соціальних допомог

Головний спеціаліст
відділу  грошових
виплат  і
компенсацій в

Протягом

 1 дня

13.
Відкриття особового рахунку та формування
списків для виплати допомоги

Спеціаліст  відділу
виплати  соціальних
допомог

в Протягом 1
дня  

14.
Внесення  даних  до  особового  рахунку  та
оформлення виплатних відомостей

Головний спеціаліст
відділу  виплати
соціальних допомог

в
Протягом

 1 дня

15.
Передача опрацьованих справ до архіву Спеціаліст  відділу

виплати  соціальних
допомог

в Протягом 1
дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

_______________

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«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»

Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезна
ходження

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с. Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальн
их послуг

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради
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2 Інформац
ія  щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон /
факс,
електрон
на
адреса,
офіційни
й  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@uk
r.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.ne
t

krovne@ukr.ne
t

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони
України

Закон України „Про психіатричну допомогу” від 22.02.2000 № 1489- IІІ (зі
змінами)

 
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”

6 Акти
централь
них
органів
виконавч
ої 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; Методика обчислення сукупного доходу
сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом  Міністерства
праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного
комітету  статистики  України,  Державного  комітету  молодіжної  політики,
спорту  і  туризму  України  15.11.2001 №  486/202/524/455/3370,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за № 112/6400

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава
для
отриманн
я 

Потреба в постійному сторонньому догляді

8 Перелік
необхідн

Для призначення щомісячної грошової допомоги особою, яка звертається за
її призначенням, подаються:

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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их
документ
ів

заява  про  призначення  усіх  видів  соціальної  допомоги,  компенсацій,
субсидій 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);
висновок  лікарської  комісії медичного  закладу  щодо  необхідності
постійного  стороннього  догляду  за  особою  з  інвалідністю  I  чи  II  групи
внаслідок психічного розладу;
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
документ
ів 

Заява  та  документи,  необхідні  для  призначення  щомісячної  грошової
допомоги, подаються особою, яка звертається за її призначенням

1
0

Платніст
ь
(безоплат
ність)
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

1
1

Строк
надання 

Не  пізніше  10  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма  необхідними
документами.
Допомога оформляється рішенням про призначення (відмову в призначенні)
щомісячної  грошової  допомоги,  яке  зберігається  в  особовій  справі
отримувача допомоги та надається  на термін призначення допомоги

1
2

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 державної соціальної
допомоги

1
3

Результат
надання
адміністр
ативної
послуги

Призначення  щомісячної  грошової  допомоги  /  відмова  в  призначенні
щомісячної грошової допомоги

1
4

Способи
отриманн
я
відповіді
(результа
ту)

Щомісячну грошову допомогу можна отримати через  поштове відділення
зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Повідомлення про призначення щомісячної грошової допомоги (відмову у
призначенні)  видається  (надсилається  поштою)  одержувачу,  про  що
робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1666-13#n16
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Технологічна картка

Призначення та виплата щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій
особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного

розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду, на догляд за ним 

№ п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

          3.  Обстеження  сім’ї  для
встановлення  факту  догляду
та складання акту

Спеціалісти  виконавчого
комітету сільської ради

в Протягом 5 днів

4. Формування  особової  справи
та передача для контролю за

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту

в Протягом 1 дня  
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правильністю прийняття заяви
та необхідних  документів

населення  та  надання
муніципальних послуг

5.

Перевірка  та  передача
особових  справ  разом  з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення  громадян

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

6.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

Загальна кількість днів надання послуги 10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 10

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною»

Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезн
аходжен
ня 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївської
сільської

Старостинсь
кий
Постольненс
ький  округ
№2
Миколаївськ

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївсько
ї

Старостинськ
ий
Кровненський
округ №
Миколаївської
сільської
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вул.
Шевченка,  1
с. Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

ради ої
сільської
ради

сільської
ради

ради

2 Інформа
ція щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон
/  факс,
електро
нна
адреса,
офіційн
ий  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@uk
r.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada379@u
kr.net

rada_postolne
@ukr.net

kekine@ukr.n
et

krovne@ukr.ne
t

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони 
України

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”     від 21.11.1992
№ 2811-ХІІ

5 Акти
Кабінету
Міністрі
в
України

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  27.12.2001  № 1751  „Про
затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з
дітьми”

6 Акти
централ
ьних
органів
виконав
чої
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

Умови отримання адміністративної послуги

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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7 Підстава
для
отриман
ня 

Факт захворювання дитини або отримання дитиною тяжкої травми

8 Перелік
необхідн
их
докумен
тів

Заява  про  призначення  усіх  видів  соціальної  допомоги,  компенсацій  та
пільг,  затверджена наказом Міністерства соціальної  політики України від
21.04.2015 № 441 (при пред’явленні  паспорта  або іншого документа,  що
посвідчує особу);
копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);
документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про
усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у
мм.  Києві  та  Севастополі  держадміністрації,  виконавчого органу міської,
районної  у  місті  (у  разі  її  утворення)  ради,  сільської,  селищної  ради
об’єднаної  територіальної  громади  або  суду  про  встановлення  опіки),
прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної
у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,
районної  у  місті  (у  разі  її  утворення)  ради  про  влаштування  дитини  до
дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);
довідка  про  захворювання  дитини  на  тяжке  перинатальне  ураження
нервової  системи,  тяжку  вроджену  ваду  розвитку,  рідкісне  орфанне
захворювання,  онкологічне,  онкогематологічне  захворювання,  дитячий
церебральний параліч,  тяжкий психічний розлад,  цукровий діабет I  типу
(інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня,
про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу,
потребує  паліативної  допомоги,  що  видана  лікарсько-консультативною
комісією  лікувально-профілактичного  закладу  у  порядку  та  за  формою,
встановленими МОЗ

9 Спосіб
подання
докумен
тів 

Заява  та  документи,  необхідні  для  призначення  допомоги,  подаються
законним  представником  дитини,  який  постійно  проживає  та  здійснює
догляд за хворою дитиною

10 Платніст
ь
(безопла
тність)
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

11 Строк
надання 

Не  пізніше  10  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма  необхідними
документами.
Допомога  оформляється  рішенням  про  призначення  (відмову  в
призначенні)  соціальної  допомоги,  яке  зберігається  в  особовій  справі
отримувача  соціальної  допомоги  та  надається   на  термін  призначення
допомоги

12 Перелік
підстав
для
відмови
у
наданні 

Встановлення такій дитині інвалідності; 
подання документів до заяви не в повному обсязі;
виявлення в поданих документах недостовірної інформації

13 Результа
т

Призначення  державної  допомоги  /  відмова  у  призначенні  державної
допомоги
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надання
адмініст
ративної
послуги

14 Способи
отриман
ня
відповід
і
(результ
ату)

Допомогу  можна  отримати  через  поштове  відділення  зв’язку  або  через
уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Повідомлення  про  призначення  допомоги  (відмову  у  призначенні)
видається  (надсилається  поштою)  одержувачу,  про  що  робиться
відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень

Технологічна картка

«Призначення та виплата державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною»

№
п/п

Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В,  У,
П, З)

Термін
виконанн
я (днів)

1. Прийом  заяви  та  всіх  необхідних Сільська,  селищна  рада, в  Протягом
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документів  необхідних  для
призначення  та  виплати  державної
допомоги  особі,  яка  доглядає  за
хворою  дитиною  у  сільській,
селищній раді, ОТГ.

ОТГ 1 дня

2.

Опрацювання  поданих  сільською,
селищною  радою,  ОТГ  документів:
перевірка  наявності  усіх  необхідних
для  призначення  та  виплати
державної  допомоги  особі,  яка
доглядає за хворою дитиною

Спеціаліст  відділу
прийому  заяв  і
документів

в  Протягом
1 дня

3.
Реєстрація  прийнятих  документів  в
журналі реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
прийому  заяв  і
документів

в Протягом 1
дня 

4.

Формування  особової  справи  та
передача  для  контролю  за
правильністю  прийняття  заяви  та
необхідних  документів

Спеціаліст  відділу
прийому  заяв  і
документів

в Протягом 1
дня  

5.
Перевірка та передача особових справ
разом з реєстром для опрацювання 

Головний  спеціаліст
відділу  прийому  заяв  і
документів

в Протягом 1
дня

6.

Перевірка  наявності  документів  в
особових  справах  та  передача  справ
для  опрацювання  спеціалістам
відділу  грошових  виплат  і
компенсацій

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат
і компенсацій

в Протягом 1
дня   

7.
Реєстрація особових справ в журналі
реєстрації  обробки  заяв/особових
справ

Спеціаліст  відділу
грошових  виплат  і
компенсацій

         в Протягом 1
дня  

8.
Опрацювання особових справ Спеціаліст  відділу

грошових  виплат  і
компенсацій

в Протягом 1
дня  

9.

Передача  опрацьованих  особових
справ  для  перевірки  правильності
розрахунків  головному  спеціалісту
відділу  грошових  виплат  і
компенсацій

Спеціаліст  відділу
грошових  виплат  і
компенсацій

в Протягом 1
дня  

10. 

Перевірка  особових  справ  щодо
відповідності  вимогам  чинним
нормативно-правовим  актам  та
передача особових справ начальнику
управління  соціального  захисту
населення

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат
і компенсацій

в  Протягом
1 дня  

11.
Реєстрація  прийнятого  рішення  в
журналі реєстрації прийнятих рішень

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат
і компенсацій

в Протягом 1
дня  

12. Передача  опрацьованих  справ
спеціалісту  відділу   виплати
соціальних допомог

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат
і компенсацій

Протягом

 1 дня
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в

13.
Відкриття  особового  рахунку  та
формування  списків  для  виплати
допомоги

Спеціаліст  відділу
виплати  соціальних
допомог

в Протягом 1
дня  

14.
Внесення  даних  до  особового
рахунку  та  оформлення  виплатних
відомостей

Головний  спеціаліст
відділу  виплати
соціальних допомог

в
Протягом

 1 дня

15.
Передача  опрацьованих  справ  до
архіву

Спеціаліст  відділу
виплати  соціальних
допомог

в Протягом 1
дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

_______________

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 
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«Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю»

                                                  Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезнахо
дження 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка, 1 с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненс
ький  округ
№2
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинсь
кий 
Кекинський
округ №3
Миколаївськ
ої
сільської
ради

Старостинсь
кий
Кровненськи
й 
округ №
Миколаївсько
ї
сільської
ради

2 Інформація
щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян
не
проводитьс
я

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон  /
факс,
електронна
адреса,
офіційний
веб-сайт 

 тел. 
(0542)77-66-66
Е-mail:
s_radanik@ukr.
net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.
net

krovne@ukr.n
et

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони
України

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-IV

5 Акти Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від 02.04.2005  № 261  „Про

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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Кабінету
Міністрів
України

затвердження  Порядку  призначення  і  виплати  державної  соціальної
допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і
державної соціальної допомоги на догляд” (далі – Порядок № 261)

6 Акти
центральни
х  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

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава
для
отримання 

Право на соціальну допомогу мають:
- особи, що одночасно відповідають таким умовам:

1)  досягли  віку  65  років  і  не  мають  права  на  пенсію  відповідно  до
законодавства  або  яким  установлено  інвалідність  в  установленому
порядку. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на
пенсію, належать жінки 1960 року народження і старші після досягнення
ними такого віку:

58 років - які народилися до 30 вересня 1953 року включно;
58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня

1954 року;
59 років -  які  народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954

року;
59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня

1955 року;
60 років -  які  народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955

року;
60 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня

1956 року;
61 рік - які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956 року;
61 рік 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня

1957 року;
62 роки -  які  народилися з  1  квітня  1957 року по 30 вересня 1957

року;
62 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня

1958 року;
63 роки -  які  народилися з  1  квітня  1958 року по 30 вересня 1958

року;
63 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня

1959 року;
64 роки -  які  народилися з  1  квітня  1959 року по 30 вересня 1959

року;
64 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня

1960 року;
65 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960 року;

2)  не  одержують  пенсію або соціальні  виплати,  що призначаються  для
відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві,
відповідно  до Закону  України „Про  загальнообов’язкове  державне
соціальне  страхування”,  та  допомоги,  що  призначається  відповідно
до Закону  України „Про  державну  соціальну  допомогу  особам  з
інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю”  (крім  осіб  з
інвалідністю з  дитинства  або дітей  з  інвалідністю,  які  мають право  на
державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно
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до Закону  України „Про  державну  соціальну  допомогу  особам,  які  не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” і державну соціальну
допомогу  відповідно  до  Закону  України  “Про  державну  соціальну
допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”);
3) є малозабезпеченими особами (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей
померлого годувальника);

- особи з інвалідністю I групи, якщо вони не одержують пенсію;
- діти померлого годувальника (у тому числі ті, що народжені до спливу 10
місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового
стажу,  необхідного для призначення пенсії  для особи з  інвалідністю III
групи

8 Перелік
необхідних
документів

Заява  про призначення усіх  видів  соціальної  допомоги,  компенсацій та
пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від
21.04.2015  №  441  (при  пред’явленні  паспорта  громадянина  України;
трудової  книжки  та  довідки  про  присвоєння  реєстраційного  номера
облікової  картки  платника  податків,  крім  осіб,  які  через  свої  релігійні
переконання  відмовляються  від  прийняття  реєстраційного  номера
облікової  картки платника податків  та повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі  довідок про
доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два
квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за
формою,  затвердженою  наказом  Міністерства  праці  та  соціальної
політики України від 22.07.2003  №  204 (у разі потреби);
копія  рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної
особи);
копія  рішення  про  призначення  опікуна  (для  недієздатної  особи,  якій
призначено опікуна);
копія  документа,  що  підтверджує  повноваження  представника  закладу,
який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна
якій не призначено);
копія  довідки  про  взяття  на  облік  внутрішньо  переміщеної  особи,
посвідчення  біженця  або  посвідчення  особи,  яка  потребує  додаткового
захисту,  посвідки  на  постійне  проживання  або  посвідки  на  тимчасове
проживання (у разі потреби);
копія довідки про реєстрацію місця проживання.
Для  призначення  соціальної  допомоги  дітям  померлого  годувальника
додатково подаються:
копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи,
якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;
копія  довідки  (за  наявності)  про  присвоєння  реєстраційного  номера
облікової  картки платника податків  особи,  якій призначається допомога
(крім  осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовляються  від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку
в паспорті), з пред’явленням оригіналу;
копії  документів,  що  засвідчують  родинні  відносини  члена  сім’ї  з
померлим годувальником (за наявності);
копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання
його  безвісно  відсутнім  чи  оголошення  померлим  з  пред’явленням
оригіналу;
довідка  загальноосвітнього  навчального  закладу  системи  загальної
середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про
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те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби)

9 Спосіб
подання
документів 

Для  призначення  соціальної  допомоги  заява  подається  заявником
особисто  або  через  представника,  який  діє  на  підставі  виданої  йому
довіреності, посвідченої нотаріально.
Якщо  особа,  якій  призначається  соціальна  допомога,  не  досягла
повноліття або є недієздатною, заява подається батьками, усиновителями,
батьками-вихователями,  прийомними  батьками,  патронатними
вихователями,  опікунами,  піклувальниками  за  місцем  їх  проживання
(реєстрації),  представниками закладів (органів опіки та піклування),  які
виконують  функції  опікунів  чи  піклувальників  над  особою,  за
місцезнаходженням таких закладів (місцем проживання особи).
Заяву  про  призначення  соціальної  допомоги  з  усіма  необхідними
документами може бути надіслано поштою

1
0

Платність
(безоплатні
сть)
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

1
1

Строк
надання 

Заява про призначення соціальної допомоги розглядається не пізніше ніж
протягом 10 днів після її надходження з усіма необхідними документами

1
2

Перелік
підстав  для
відмови  у
наданні 

Подано не усі необхідні документи для призначення допомоги;
особа не має права на призначення допомоги

1
3

Результат
надання
адміністрат
ивної
послуги

Призначення  державної  допомоги  /  відмова  в  призначенні  державної
допомоги

1
4

Способи
отримання
відповіді
(результату)

Допомогу можна  отримати через  поштове  відділення  зв’язку або  через
уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Про  відмову  в  призначенні  соціальної  допомоги  орган,  що  призначає
допомогу, письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням,
у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення
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Технологічна картка
Призначення та виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають

права на пенсію, та інвалідам 

№ п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Перевірка  та  передача
особових  справ  разом  з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення 

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

4.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує
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ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги»
   

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезна
ходження 

Миколаївськ
а  сільська
рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення та
надання
муніципальн
их послуг

Старостинськ
ий
Северинівськи
й округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий
Кровненський
округ №
Миколаївської
сільської
ради

2 Інформац
ія  щодо
режиму

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
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роботи 00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян не
проводитьс
я

до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон /
факс,
електрон
на
адреса,
офіційни
й  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@u
kr.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.ne
t

krovne@ukr.ne
t

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони
України

Закон України „Про соціальні послуги” від 17.01.2019 № 2671-VIII

5 Акти
Кабінету
Міністрів
України

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  29.04.2004  № 558  „Про
затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги”

Умови отримання адміністративної послуги

6 Підстава
для
отриманн
я 

Постійне надання соціальних послуг громадянам  похилого віку, особам з
інвалідністю,  дітям  з  інвалідністю,  хворим,  які  не   здатні  до
самообслуговування і  потребують постійної    сторонньої  допомоги (крім
осіб, що обслуговуються  соціальними службами)

7 Перелік
необхідни
х
документі
в

Фізичною особою, яка надає соціальні послуги, подаються: 
заява про згоду надавати соціальні послуги; 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє
постійно надавати соціальні послуги; 
копія  трудової  книжки,  а  у  разі  відсутності  трудової  книжки –  письмове
повідомлення  особи  із  зазначенням  інформації  про  відсутність  трудової
книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів; 
заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з
використанням  відомостей  Державного  реєстру  фізичних  осіб  –  платників
податків  (з  урахуванням  вимог  Закону  України  „Про  захист  персональних
даних”).
Особою,  яка  потребує  надання  соціальних   послуг,  або  її  законним
представником (у разі визнання цієї особи недієздатною), подаються: 
заява про необхідність надання соціальних послуг; 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
висновок  лікарсько-консультаційної  комісії  про  необхідність  постійного

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком
осіб з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які
згідно  з  довідкою  до  акта  огляду  медико-соціальною  експертною  комісією
потребують постійного стороннього догляду).
Законним представником  дитини,  яка  потребує  надання  соціальних  послуг,
подаються: 
заява про необхідність надання соціальних послуг; 
копія свідоцтва про народження дитини; 
висновок  лікарсько-консультаційної  комісії  про  необхідність  постійного
стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування

8 Спосіб
подання
документі
в 

Заява та документи подаються заявником особисто або уповноваженою ним
особою у паперовій формі

9 Платність
(безоплат
ність)
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

1
0

Строк
надання 

Протягом  десяти  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма  необхідними
документами.
Компенсація  призначається  і  виплачується  з  дня реєстрації   структурним
підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м.
Києві  державної  адміністрації,  виконавчого  органу  міської  ради  заяв  з
необхідними документами фізичної особи, яка надає  соціальні послуги, та
особи, яка їх потребує. Днем подання заяв, які надсилаються поштою для
призначення  компенсації,  вважається  дата,  зазначена  на  поштовому
штемпелі місця відправлення. 

1
1

Перелік
підстав
для
відмови у
наданні 

Фізичним  особам,  які  надають  соціальні  послуги  громадянам,  яким
призначено: 
державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України „Про
державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам
з  інвалідністю” або надбавку на догляд до державної  соціальної  допомоги
згідно  із  Законом  України  „Про  державну  соціальну  допомогу  особам  з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;
надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до
Законів України „Про пенсійне забезпечення” і „Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
відшкодування  витрат  на  надання  послуг  по  догляду  відповідно  до
законодавства  України  щодо  загальнообов’язкового  державного  соціального
страхування.
Фізичним особам, які надають соціальні послуги і  отримують допомогу на
догляд відповідно до Закону України „Про психіатричну допомогу”.
Фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі. 
Самозайнятим особам. 
Фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу.
Фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
особам  з  інвалідністю,  хворим,  які  за  висновком  лікарсько-консультаційної
комісії  потребують  постійного  стороннього  догляду  і  не  здатні  до
самообслуговування, та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на
умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома)

1 Результат Призначення  щомісячної компенсаційної виплати / відмова в призначенні
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2 надання
адміністр
ативної
послуги

щомісячної компенсаційної виплати

1
3

Способи
отриманн
я
відповіді
(результат
у)

Структурний  підрозділ  з  питань  соціального  захисту  
населення  районної,  районної  у  м.  Києві  державної  адміністрації,
виконавчого  органу  міської  ради  після   розгляду  заяв  із  необхідними
документами приймає рішення про призначення компенсації чи про відмову
в її  призначенні із  зазначенням причини відмови та  порядку оскарження
цього рішення,  про що інформує  заявника письмово протягом п’яти днів
після прийняття відповідного рішення

Технологічна картка

«Надання та виплата державної соціальної допомоги на догляд»

№
п/п

Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В,  У,
П, З)

Термін
виконанн
я (днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх  необхідних
документів  необхідних  для
призначення  та  виплати  державної
соціальної  допомоги  на  догляд у
сільській, селищній раді, ОТГ.

Сільська,  селищна  рада,
ОТГ

в  Протягом
1 дня

2.

Опрацювання  поданих  сільською,
селищною  радою,  ОТГ  документів:
перевірка  наявності  усіх  необхідних
для  призначення  та  виплати
державної  соціальної  допомоги  на
догляд

Спеціаліст  відділу
прийому  заяв  і
документів

в  Протягом
1 дня

3.
Реєстрація  прийнятих  документів  в
журналі реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
прийому  заяв  і
документів

в Протягом 1
дня 

4. Формування  особової  справи  та
передача  для  контролю  за
правильністю  прийняття  заяви  та

Спеціаліст  відділу
прийому  заяв  і

в Протягом 1
дня  
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необхідних  документів документів

5.
Перевірка та передача особових справ
разом з реєстром для опрацювання 

Головний  спеціаліст
відділу  прийому  заяв  і
документів

в Протягом 1
дня

6.

Перевірка  наявності  документів  в
особових  справах  та  передача  справ
для  опрацювання  спеціалістам
відділу  грошових  виплат  і
компенсацій

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат
і компенсацій

в Протягом 1
дня   

7.
Реєстрація особових справ в журналі
реєстрації  обробки  заяв/особових
справ

Спеціаліст  відділу
грошових  виплат  і
компенсацій

         в Протягом 1
дня  

8.
Опрацювання особових справ Спеціаліст  відділу

грошових  виплат  і
компенсацій

в Протягом 1
дня  

9.

Передача  опрацьованих  особових
справ  для  перевірки  правильності
розрахунків  головному  спеціалісту
відділу  грошових  виплат  і
компенсацій

Спеціаліст  відділу
грошових  виплат  і
компенсацій

в Протягом 1
дня  

10. 

Перевірка  особових  справ  щодо
відповідності  вимогам  чинним
нормативно-правовим  актам  та
передача особових справ начальнику
управління  соціального  захисту
населення

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат
і компенсацій

в  Протягом
1 дня  

11.
Реєстрація  прийнятого  рішення  в
журналі реєстрації прийнятих рішень

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат
і компенсацій

в Протягом 1
дня  

12.
Передача  опрацьованих  справ
спеціалісту  відділу   виплати
соціальних допомог

Головний  спеціаліст
відділу грошових  виплат
і компенсацій в

Протягом

 1 дня

13.
Відкриття  особового  рахунку  та
формування  списків  для  виплати
допомоги

Спеціаліст  відділу
виплати  соціальних
допомог

в Протягом 1
дня  

14.
Внесення  даних  до  особового
рахунку  та  оформлення  виплатних
відомостей

Головний  спеціаліст
відділу  виплати
соціальних допомог

в
Протягом

 1 дня

15.
Передача  опрацьованих  справ  до
архіву

Спеціаліст  відділу
виплати  соціальних
допомог

в Протягом 1
дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

_______________

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Призначення державної соціальної допомоги
 «муніципальна няня»

Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезн
аходжен
ня 

Миколаївськ
а  сільська
рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1

Старостинськи
й
Северинівськи
й округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськи
й
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради
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с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення та
надання
муніципальн
их послуг

2 Інформа
ція щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян не
проводитьс
я

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон 
/  факс,
електрон
на
адреса,
офіційни
й  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@u
kr.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.ne
t

krovne@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони
України

______

5 Акти
Кабінету
Міністрі
в
України

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  30.01.2019№     68„Деякі  питання
надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»”

6 Акти
централь
них
органів
виконавч
ої 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

Умови отримання адміністративної послуги

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-98-%D0%BF
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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7 Підстава
для 
отриман
ня

1. Свідоцтво про народження дитини.
2. Договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з 

муніципальною нянею.

8 Перелік 
необхідн
их 
докумен
тів

Заява;
документ, що посвідчує особу;
документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 
податків;
свідоцтво про народження дитини;
копія договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та 
муніципальною нянею
документ, що підтверджує виплату муніципальній няні послуги 
«муніципальна няня» (оригінал квитанції)
Для призначення допомоги за місцем фактичного проживання, до заяви 
додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального 
захисту населення за зареєстрованим місцем проживання

9 Спосіб 
подання 
докумен
тів

Заява та документи подаються особою особисто

1
0

Платніст
ь 
(безопла
тність) 
надання

Адміністративна послуга надається безоплатно

1
1

Строк 
надання

Призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, 
визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги «муніципальна
няня» та муніципальною нянею

1
2

Перелік 
підстав 
для 
відмови 
у 
наданні

Отримувачу послуги “муніципальна няня” може бути відмовлено у 
призначенні компенсації послуги “муніципальна няня” у разі подання 
пакета документів,  не в повному обсязі, відсутності інформації про 
муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Не призначається  
компенсація послуги „муніципальна няня” батькам, які є батьками – 
вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, 
якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

1
3

Результа
т 
надання 
адмініст
ративної
послуги

Призначення / відмова в призначенні державної соціальної допомоги 
«Муніципальна няня»

1
4

Способи
отриман
ня 
відповіді
(результа
ту)

Допомогу можна отримати через   уповноважені банки, визначені в 
установленому порядку.
Про відмову у призначенні  допомоги орган соціального захисту населення 
письмово повідомляє особі, яка звернулася за її призначенням, у триденний 
строк з дня прийняття рішення.
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Технологічна картка

 „Призначення та виплата державної соціальної допомоги „Муніципальна няня””

№ п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

          3.  Обстеження сім’ї  та складання
акту

Спеціалісти  виконавчого
комітету сільської ради

в Протягом 5 днів

4.

Перевірка  та  передача
особових  справ  разом  з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5.
Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
прийняття рішень

в Протягом 1 дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

 Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Надання державної соціальної допомоги на догляд»
Миколаївська сільська рада

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцез
находж
ення 

Миколаївська
сільська рада
Сумська

Старостинськи
й
Северинівськи

Старостинськи
й
Постольненськ

Старостинськ
ий 
Кекинський

Старостинс
ький
Кровненськ
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область,
Сумський
район 
вул. Шевченка,
1 с. Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальних
послуг

й округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

ий округ №2
Миколаївської
сільської
ради

округ №3
Миколаївсько
ї
сільської
ради

ий 
округ №
Миколаївськ
ої
сільської
ради

2 Інформ
ація
щодо
режиму
роботи 

 Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-
00 до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя,  святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян
не
проводитьс
я

3 Телефо
н  /
факс,
електро
нна
адреса,
офіційн
ий  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-66
Е-mail:
s_radanik@ukr.
net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne  @
ukr  .  net

kekine@ukr.n
et

krovne@ukr.
net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони
Україн
и

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права
на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-IV

5 Акти
Кабінет
у
Міністр
ів
Україн
и

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від 02.04.2005  № 261  „Про
затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної
соціальної допомоги на догляд” (далі – Порядок № 261)

6 Акти Наказ Міністерства соціальної політики України                   від 21.04.2015 №

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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центра
льних
органів
виконав
чої
влади

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

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстав
а  для
отрима
ння 

Державна  соціальна  допомога  на  догляд  (далі  -  допомога  на  догляд)
призначається:
органами Пенсійного фонду України:
1)  особам  з  інвалідністю  внаслідок  війни  з  числа  військовослужбовців  та
інших  осіб,  яким  призначено  пенсію  по  інвалідності  відповідно  до Закону
України   „Про  пенсійне  забезпечення  військовослужбовців,  осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших
осіб”:
- I групи;
-  II  і  III  групи,  які  є  одинокими  і  за  висновком  лікарсько-консультативної
комісії потребують постійного стороннього догляду;
2) особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до
статті 7 Закону України  „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту” та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років
(крім осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту):
- I групи;
-  II  і  III  групи,  які  є  одинокими  і  за  висновком  лікарсько-консультативної
комісії потребують постійного стороннього догляду;
3)  особам,  яким призначено пенсію за  вислугу років  відповідно до Закону
України  „Про  пенсійне  забезпечення  військовослужбовців,  осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших
осіб” і які є особами з інвалідністю I групи внаслідок причин, визначених у
пункті  „б” статті  16  зазначеного  Закону,  або  одинокими  пенсіонерами  і  за
висновком  лікарсько-консультативної  комісії  (далі  -  ЛКК)  потребують
постійного стороннього догляду;
органами соціального захисту населення: 
4)  одиноким малозабезпеченим особам,  які  за  висновком ЛКК потребують
постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу
років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю I групи);
5) малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи, які одержують пенсію за
віком  або  за  вислугу  років  чи  по  інвалідності  (крім  осіб  з  інвалідністю,
зазначених у пунктах 1-3)

8 Перелік
необхід
них
докуме
нтів

До органу Пенсійного фонду України подаються документи:
заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг,
затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015
№ 441;
декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи
кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали,
що  передують  місяцю  звернення  за  призначенням  допомоги,  за  формою,
затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
22.07.2003  №  204 (у разі потреби);
копія  рішення  суду  про  визнання  особи  недієздатною  (для  недієздатної
особи);
копія  рішення  про  призначення  опікуна  (для  недієздатної  особи,  якій
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призначено опікуна);
висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду);
документи,  що  підтверджують  участь  у  бойових  діях  у  період  Великої
Вітчизняної  війни  1941-1945  років  та  /  або  війни  1945  року  з
імперіалістичною  Японією для  осіб,  які  належать  до  осіб  з  інвалідністю
внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України „Про статус ветеранів
війни,  гарантії  їх  соціального  захисту” та  одержують  пенсію  за  віком,  по
інвалідності або за вислугу років: I групи, II і III групи, які є одинокими і за
висновком  лікарсько-консультативної  комісії  потребують  постійного
стороннього догляду, які брали безпосередню участь у бойових діях у період
Великої  Вітчизняної  війни          1941-1945  років  та  війни  1945  року  з
імперіалістичною Японією.
До органу соціального захисту населення подаються документи:
заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг,
затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015
№ 441 (при  пред’явленні паспорта громадянина України; трудової книжки та
довідки  про  присвоєння  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника
податків,  крім осіб,  які  через свої  релігійні  переконання відмовляються від
прийняття  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  та
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в
паспорті);
декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи
кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали,
що  передують  місяцю  звернення  за  призначенням  допомоги,  за  формою,
затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
22.07.2003  №  204 (у разі потреби);
копія  рішення  суду  про  визнання  особи  недієздатною  (для  недієздатної
особи);
копія  рішення  про  призначення  опікуна  (для  недієздатної  особи,  якій
призначено опікуна);
висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду)

9 Спосіб
поданн
я
докуме
нтів 

Заява про призначення допомоги на догляд подається особою до відповідного
органу за  місцем  проживання.  Заява  про  призначення  допомоги  на  догляд
особі,  яку визнано недієздатною, подається опікуном чи піклувальником за
місцем їх проживання. 
Заяву про призначення допомоги на догляд з усіма необхідними документами
може бути надіслано поштою

1
0

Платніс
ть
(безопл
атність)
наданн
я 

Адміністративна послуга надається безоплатно

1
1

Строк
наданн
я 

Заява  про  призначення  допомоги  на  догляд  розглядається  не  пізніше  ніж
протягом 10 днів після її надходження з усіма необхідними документами

1
2

Перелік
підстав
для
відмов
и  у

Подано не усі необхідні документи для призначення допомоги;
особа не має права на призначення допомоги;
особі з інвалідністю відшкодовуються витрати на догляд відповідно до  Закону
України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
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наданні

1
3

Результ
ат
наданн
я
адмініс
тративн
ої
послуг
и

Призначення  державної  допомоги  /  відмова  в  призначенні  державної
допомоги

1
4

Способ
и
отрима
ння
відпові
ді
(резуль
тату)

Допомогу  можна  отримати  через  поштове  відділення  зв’язку  або  через
уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Про відмову в призначенні допомоги на догляд орган, що призначає допомогу,
письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний
строк з дня прийняття рішення

Технологічна картка

адміністративної послуги 
«Надання державної соціальної допомоги на догляд»

№ п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

          3.  Обстеження  сім’ї  для
встановлення  факту  догляду
та складання акту

Спеціалісти  виконавчого
комітету сільської ради

в Протягом 5 днів

4.

Перевірка  та  передача
особових  справ  разом  з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5.
Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
прийняття рішень

в Протягом 1 дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

 Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
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                                                                                                  «___»___________20___року

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та
дітьми з інвалідністю»

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезна
ходження

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с. Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Старостинсь
кий
Северинівсь
кий округ №
1
Миколаївськ
ої
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськи
й
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради

2 Інформац
ія  щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон /
факс,
електрон
на
адреса,
офіційни

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@uk
r.net

тел.
( 0542)69-32-
02 
sevrada  379@
ukr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.ne
t

krovne@ukr.net

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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й  веб-
сайт 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони 
України

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю”                 від 16.11.2000 № 2109-IІІ (зі
змінами)

5 Акти
централь
них
органів
виконавч
ої влади

Наказ  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України,  Міністерства
фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 №
226/293/169  „Про  затвердження  Порядку  надання  державної  соціальної
допомоги  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю”,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за № 466/6754 (зі
змінами); 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

Умови отримання адміністративної послуги

6 Підстава
для
отриманн
я 

Потреба в постійному сторонньому догляді

7 Перелік
необхідни
х
документі
в

Для призначення надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства I
групи подається:
заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг,
затверджена  наказом  Міністерства  соціальної  політики  України  від
21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні  паспорта  або іншого документа,  що
посвідчує особу);
довідка  про реєстраційний номер облікової  картки платника податків  або
серію  та  номер  паспорта  (для  фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію
паспорта  особи  з  інвалідністю  з  дитинства  з  відомостями  про  місце
проживання;
іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на
постійне або тимчасове проживання;
якщо із  заявою звертається  опікун  або піклувальник,  то  подається  також
копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце
проживання законного представника,  піклувальника,  який подав заяву,  чи
копія паспорта з відомостями про місце проживання.
Для  призначення  надбавки  на  догляд  одинокі  особи  з  інвалідністю  з
дитинства II–III груп подають:
заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг,
затверджену  наказом  Міністерства  соціальної  політики  України  від
21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні  паспорта  або іншого документа,  що
посвідчує особу);
довідку про реєстраційний номер облікової  картки платника податків  або
серію  та  номер  паспорта  (для  фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні
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переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
довідку про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію
паспорта  особи  з  інвалідністю  з  дитинства  з  відомостями  про  місце
проживання;
висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді;
іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на
постійне або тимчасове проживання;
якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подаються також
копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце
проживання законного представника,  піклувальника,  який подав заяву,  чи
копія паспорта з відомостями про місце проживання.
Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю законний
представник подає (крім одиноких матерів):
заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг,
затверджену  наказом  Міністерства  соціальної  політики  України  від
21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні  паспорта  або іншого документа,  що
посвідчує особу);
довідку про реєстраційний номер облікової  картки платника податків  або
серію  та  номер  паспорта  (для  фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
оригінал та копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
довідку про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків,
усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом
за місцем проживання;
копію трудової книжки,  довідку з  центру зайнятості про те,  що особа не
перебуває  на  обліку  як  безробітна,  довідку  органу  державної  податкової
служби про доходи за  останній звітний період (рік),  а  в  разі  відсутності
трудової книжки – лише зазначені довідки; 
довідку з місця навчання дитини;
рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю
(для опікунів і піклувальників дітей з інвалідністю);
рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);
іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на
постійне або тимчасове проживання.
Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю одинока
мати подає:
заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг,
затверджену  наказом  Міністерства  соціальної  політики  України  від
21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні  паспорта  або іншого документа,  що
посвідчує особу);
довідку про реєстраційний номер облікової  картки платника податків  або
серію  та  номер  паспорта  (для  фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
оригінал та копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
оригінал  довідки  органу  реєстрації  актів  цивільного  стану  про  підстави
внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на
яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не
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перебувала)  на  обліку  в  уповноважених  органах  як  одинока  мати,  або
довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку
як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на
догляд;
довідку  про  спільне  проживання  з  дитиною  з  інвалідністю,  видану
відповідним органом за  місцем проживання (при неможливості  отримати
таку довідку уповноважений орган здійснює обстеження на дому і складає
акт обстеження з висвітленням цих фактів);
рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);
довідку з місця навчання дитини;
іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на
постійне або тимчасове проживання

8 Спосіб
подання
документі
в 

Заява  та  документи,  необхідні  для  призначення  надбавки  на  догляд  до
державної  соціальної  допомоги,  подаються  особою  з  інвалідністю  з
дитинства або законним представником дитини з інвалідністю до 18 років,
який постійно проживає та здійснює догляд за нею

9 Платність
(безоплат
ність)
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

1
0

Строк
надання 

Не  пізніше  10  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма  необхідними
документами.
Надбавка  на  догляд  до  державної  соціальної  допомоги  оформлюється
протоколом, який зберігається в особовій справі отримувача та надається  на
термін призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги

1
1

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 надбавки на догляд
до державної соціальної допомоги

1
2

Результат
надання
адміністр
ативної
послуги

Призначення  надбавки  на  догляд  до  державної  соціальної  допомоги  /
відмова в призначенні надбавки на догляд

1
3

Способи
отриманн
я
відповіді
(результат
у)

Надбавку  на  догляд  до  державної  соціальної  допомоги  можна  отримати
через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в
установленому порядку.
Повідомлення про призначення надбавки на догляд до державної соціальної
допомоги  (відмову  у  призначенні)  видається  (надсилається  поштою)
одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та
повідомлень

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0466-02/print1389962805497982#n233
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Технологічна картка

Призначення та виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам

№ п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

          4.  Обстеження  сім’ї  для
встановлення  факту  догляду
та складання акту

Спеціалісти  виконавчого
комітету сільської ради

в Протягом 5 днів

4.

Формування  особової  справи
та передача для контролю за
правильністю прийняття заяви
та необхідних  документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

5.

Перевірка  та  передача
особових  справ  разом  з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

6.
Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
прийняття рішень

в Протягом 1 дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

 Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

                                                ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям»
Миколаївська сільська рада

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг
 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцез
находж
ення 

Миколаївськ
а  сільська
рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення та
надання
муніципальн
их послуг

Старостинськ
ий
Северинівськи
й округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради

2 Інформ
ація
щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний  день
–  субота,
неділя,  святкові
дні.
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неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян не
проводитьс
я

святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефо
н  /
факс,
електро
нна
адреса,
офіційн
ий  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@u
kr.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.ne
t

krovne@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони 
Україн
и

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”     від 21.11.1992
№ 2811-ХІІ

5 Акти
Кабінет
у
Мініст
рів
Україн
и

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  27.12.2001  № 1751  „Про
затвердження Порядку призначення і  виплати державної  допомоги сім’ям з
дітьми”

6 Акти
центра
льних
органів
виконав
чої
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 22.07.2003 № 204 „Про затвердження форми Декларації
про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів
соціальної  допомоги,  та  довідки  про  склад  сім’ї  або  зареєстрованих  у
житловому приміщенні/будинку осіб”, зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 13.08.2003 за № 709/8030;  Методика обчислення сукупного доходу
сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом Міністерства
праці  та  соціальної  політики  України,  Міністерства  економіки  та  з  питань
європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного
комітету  статистики  України,  Державного  комітету  молодіжної  політики,
спорту і  туризму від  15.11.2001  № 486/202/524/455/3370,  зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за № 112/6400

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстав
а  для
отрима
ння 

Факт народження дитини одинокою матір’ю.
Смерть одного з батьків дитини, та неотримання на неї пенсії або державної
соціальної допомоги

8 Перелі
к
необхід

Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг,
затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015
№  441  (при  пред’явленні  паспорта  або  іншого  документа,  що  посвідчує

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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них
докуме
нтів

особу);
витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну
реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів
цивільного стану,  або довідка про народження,  видана виконавчим органом
сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням
підстави  внесення  відомостей  про  батька  дитини  до  актового  запису  про
народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135
Сімейного  кодексу  України,  або  документ  про  народження,  виданий
компетентним  органом  іноземної  держави,  в  якому  відсутні  відомості  про
батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;
копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);
довідка  про  реєстрацію  місця  проживання  матері  та  дитини  (у  разі
неможливості  одержати  таку  довідку  допомога  призначається  на  підставі
висновку  про  початкову  оцінку  потреб  дитини  та  сім’ї,  наданого  центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання
дитини з матір’ю);
якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати,
і  не  перебуває  на  повному  державному  утриманні,  подається  довідка  про
реєстрацію  місця  проживання  матері  та  довідка  про  реєстрацію  місця
проживання або місця перебування (навчання) дитини;
усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення;
мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них
пенсію  в  разі  втрати  годувальника  або  соціальну  пенсію,  подають  копію
свідоцтва  про  смерть  одного  з  подружжя  та  довідку  про  те,  що  вони  не
одержують на дітей зазначені пенсії;
якщо одинока мати народила дитину за  межами України і  не  може подати
документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення
про  призначення  їй  допомоги  на  дитину приймається  органом соціального
захисту населення на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини
та  сім’ї,  наданого  центром  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  із
зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір’ю, і документа
про народження дитини легалізованого в установленому порядку, якщо інше
не передбачено міжнародними договорами України;
довідка навчального  закладу (у випадку навчання дітей за денною формою у
закладах  загальної  середньої,  професійної  (професійно-технічної)  та  вищої
освіти до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років);
декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи
кожного члена сім’ї за останні шість календарних місяців або два квартали,
що  передують  місяцю  звернення  за  призначенням  допомоги)  за  формою,
затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
22.07.2003 № 204

9 Спосіб
поданн
я
докуме
нтів 

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою,
яка претендує на призначення допомоги самостійно
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Платніс
ть
(безопл
атність)
наданн

Адміністративна послуга надається безоплатно
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я 

1
1

Строк
наданн
я 

Не  пізніше  10  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма  необхідними
документами.
Допомога оформляється рішенням про призначення (відмову в призначенні)
соціальної допомоги, яке зберігається в особовій справі отримувача соціальної
допомоги та надається  на термін призначення допомоги

1
2

Перелі
к
підстав
для
відмов
и  у
наданні

Середньомісячний   сукупний   дохід  сім’ї  в  розрахунку  на  одну  особу  за
попередні шість місяців перевищує 100 відсотків прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку;
подання документів до заяви не в повному обсязі;
виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
заява подана особою, яка не має права на призначення державної соціальної
допомоги

1
3

Результ
ат
наданн
я
адмініс
тративн
ої
послуг
и

Призначення  державної  допомоги  /  відмова  у  призначенні  державної
допомоги

1
4

Способ
и
отрима
ння
відпові
ді
(резуль
тату)

Допомогу  можна  отримати  через  поштове  відділення  зв’язку  або  через
уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається
(надсилається  поштою)  одержувачу,  про  що  робиться  відповідний  запис  у
журналі видачі довідок та повідомлень

Технологічна картка

Призначення та виплата державної допомоги на дітей одиноким матерям

№ п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

          3.  Обстеження  сім’ї  для
встановлення  факту  догляду
та складання акту

Спеціалісти  виконавчого
комітету сільської ради

в Протягом 5 днів

4.

Формування  особової  справи
та передача для контролю за
правильністю прийняття заяви
та необхідних  документів

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

5. Перевірка  та  передача
особових  справ  разом  з
реєстром до УСЗН

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання

в Протягом 1 дня
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муніципальних послуг

6.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

 Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

                                                                                                

    Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

                                                  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування»

Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезн
аходжен
ня 

Миколаївськ
а  сільська
рада
Сумська
область,

Старостинськ
ий
Северинівськи
й округ № 1
Миколаївської

Старостинськи
й
Постольненськ
ий округ №2
Миколаївської

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївсько

Старостинськ
ий
Кровненський
округ №
Миколаївсько
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Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення та
надання
муніципальн
их послуг

сільської
ради

сільської
ради

ї
сільської
ради

ї
сільської
ради

2 Інформа
ція щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян не
проводитьс
я

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон
/  факс,
електрон
на
адреса,
офіційни
й  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@u
kr.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne  @
ukr  .  net

kekine@ukr.ne
t

krovne@ukr.n
et

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони 
України

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”     від 21.11.1992
№ 2811-ХІІ

5 Акти
Кабінету
Міністрі
в
України

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  27.12.2001  № 1751  „Про
затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з
дітьми”

6 Акти
централь
них
органів
виконавч

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 22.07.2003 № 204 „Про затвердження форми Декларації

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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ої влади про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів
соціальної  допомоги,  та  довідки  про  склад  сім’ї  або  зареєстрованих  у
житловому  приміщенні/будинку  осіб”,  зареєстрований  у  Міністерстві
юстиції України 13.08.2003 за № 709/8030; Методика обчислення сукупного
доходу  сім’ї  для  всіх  видів  соціальної  допомоги,  затверджена  наказом
Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України,
Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної
політики,  спорту  і  туризму  від  15.11.2001  №  486/202/524/455/3370,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за № 112/6400

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава
для
отриман
ня 

Встановлення  опіки  чи  піклування  над  дитиною-сиротою  або  дитиною,
позбавленою  батьківського  піклування

8 Перелік
необхідн
их
докумен
тів

Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг,
затверджена  наказом  Міністерства  соціальної  політики  України  від
21.04.2015  №  441  (при  пред’явленні  паспорта  або  іншого  документа,  що
посвідчує особу);
копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки
чи  піклування  над  дитиною-сиротою  або  дитиною,  позбавленою
батьківського піклування;
копія свідоцтва про народження дитини;
довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини
(для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями
дитячих  навчальних  закладів,  що  фінансуються  не  за  рахунок  бюджетних
коштів, – видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого
навчального закладу та за які кошти він фінансується, а також підтверджено
факт перебування в ньому дітей);
довідки  про  місячні  розміри  пенсії,  аліментів,  стипендії,  державної
допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання
пенсії  на  дитину  органи  соціального  захисту  населення  використовують
відомості  про  розмір  пенсії,  що  надійшли  від  органів  Пенсійного  фонду
України на електронних носіях інформації);
медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в
установленому МОЗ порядку;
письмова  заява  опікуна  чи  піклувальника  про  одержання  (неодержання)
аліментів – у разі неможливості одержання довідки про розмір аліментів від
органів  державної  виконавчої  служби,  розташованих  на  тимчасово
окупованій  території  України  та  в  районі  проведення  антитерористичної
операції

9 Спосіб
подання
докумен
тів 

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою,
яка претендує на призначення допомоги самостійно

1
0

Платніст
ь
(безопла
тність)
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно
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1
1

Строк
надання 

Не  пізніше  10  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма  необхідними
документами.
Допомога оформляється рішенням про призначення (відмову в призначенні)
соціальної  допомоги,  яке  зберігається  в  особовій  справі  отримувача
соціальної допомоги та надається  на термін призначення допомоги

1
2

Перелік
підстав
для
відмови
у
наданні 

Перебування дитини на повному державному утриманні;
середньомісячний розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної
допомоги,  одержаних  на  дитину  за  попередні  дванадцять  календарних
місяців, перевищує два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку;
подання документів до заяви не в повному обсязі;
виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
заява подана особою, яка не має права на призначення державної соціальної
допомоги

1
3

Результа
т
надання
адмініст
ративної
послуги

Призначення  державної  допомоги  /  відмова  в  призначенні  державної
допомоги

1
4

Способи
отриман
ня
відповіді
(результ
ату)

Допомогу  можна  отримати  через  поштове  відділення  зв’язку  або  через
уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається
(надсилається  поштою) одержувачу,  про що робиться  відповідний запис у
журналі видачі довідок та повідомлень

Технологічна картка

«Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування»

№ п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)
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1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

          3.  Обстеження  сім’ї  для
встановлення  факту  догляду
та складання акту

Спеціалісти  виконавчого
комітету сільської ради

в Протягом 5 днів

4.

Перевірка  та  передача
особових  справ  разом  з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5.
Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
прийняття рішень

в Протягом 1 дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

 Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року
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 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю»

Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезн
аходжен
ня 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул. Шевченка,
1  с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськи
й
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради

2 Інформа
ція щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт. з  8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон
/  факс,
електро
нна
адреса,
офіційн
ий  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-66
Е-mail:
s_radanik@ukr.
net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.n
et

krovne@ukr.ne
t

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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4 Закони 
України

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю”                 від 16.11.2000 № 2109-IІІ (зі
змінами)

5 Акти
централ
ьних
органів
виконав
чої
влади

Наказ  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України,  Міністерства
фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 №
226/293/169  „Про  затвердження  Порядку  надання  державної  соціальної
допомоги  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю”,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за № 466/6754 (зі
змінами); 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

Умови отримання адміністративної послуги

6 Підстава
для
отриман
ня 

Встановлення інвалідності

7 Перелік
необхідн
их
докумен
тів

Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг,
затверджена  наказом  Міністерства  соціальної  політики  України  від
21.04.2015  №  441  (при  пред’явленні  паспорта  або  іншого  документа,  що
посвідчує особу);
довідка  про  реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків  або
серія  та  номер  паспорта  (для  фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
виписка  з  акта  огляду  медико-соціальною  експертною  комісією  особи  з
інвалідністю з дитинства;
медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до       18 років;
оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
довідка  з  місця  навчання  із  зазначенням перебування  (не  перебування)  на
повному державному утриманні;
довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з
інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з
інвалідністю з відомостями про місце проживання;
довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який
подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання;
іноземці  та  особи без  громадянства  додатково подають копію посвідки на
постійне або тимчасове проживання;
копія рішення суду про усиновлення дитини.
Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:
копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з
інвалідністю опікуна (піклувальника);
копія  рішення  суду  про  визнання  особи  з  інвалідністю  з  дитинства
недієздатною;
копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства
або  копія  документа,  що підтверджує  повноваження представника закладу
(органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна

8 Спосіб
подання
докумен

Заява  та  документи,  необхідні  для  призначення  допомоги,  подаються
законним представником дитини, який постійно проживає та здійснює догляд
за хворою дитиною
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тів 

9 Платніст
ь
(безопла
тність)
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

1
0

Строк
надання 

Не  пізніше  10  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма  необхідними
документами.
Рішення  про  призначення  (відмову  в  призначенні)  соціальної  допомоги,
зберігається в особовій справі отримувача соціальної допомоги

1
1

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 державної соціальної
допомоги

1
2

Результа
т
надання
адмініст
ративної
послуги

Призначення  державної  соціальної  допомоги  /  відмова  в  призначенні
державної соціальної допомоги

1
3

Способи
отриман
ня
відповід
і
(результ
ату)

Допомогу  можна  отримати  через  поштове  відділення  зв’язку  або  через
уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається
(надсилається  поштою) одержувачу,  про  що робиться  відповідний запис  у
журналі видачі довідок та повідомлень

Технологічна картка

Призначення та виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам

№ п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

          4.  Обстеження  сім’ї  для
встановлення  факту  догляду
та складання акту

Спеціалісти  виконавчого
комітету сільської ради

в Протягом 5 днів

4.

Формування  особової  справи
та передача для контролю за
правильністю прийняття заяви
та необхідних  документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

5. Перевірка  та  передача
особових  справ  разом  з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня
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населення

6.
Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
прийняття рішень

в Протягом 1 дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

 Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам,
які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного

соціального страхування»
Миколаївська сільська рада

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг
Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання

адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцез
находж
ення 

Миколаївсь
ка  сільська
рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,
1  с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення
та  надання
муніципаль
них послуг

Старостинськ
ий
Северинівськи
й округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськи
й 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськи
й
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради

2 Інформ
ація
щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт.  з  8-00
до 16-00
Вихідний
день  –

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
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субота,
неділя,
святкові
дні.
Прийом
громадян
не
проводитьс
я

неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефо
н  /
факс,
електро
нна
адреса,
офіційн
ий  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-
66-66
Е-mail:
s_radanik@
ukr.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.net krovne@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони
Україн
и

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”     від 21.11.1992
№ 2811-ХІІ

5 Акти
Кабінет
у
Міністр
ів
Україн
и

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  27.12.2001  № 1751  „Про
затвердження Порядку призначення і  виплати державної допомоги сім’ям з
дітьми”

6 Акти
центра
льних
органів
виконав
чої
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  охорони  здоров’я
України від 18.03.2002 № 93 „Про затвердження форм облікової документації
щодо  призначення  державної  допомоги  у  зв’язку з  вагітністю та  пологами
жінкам,  які  не  застраховані  в  системі  загальнообов’язкового  державного
соціального страхування, та інструкцій щодо їх заповнення”, зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 09.04.2002 за № 346/6634

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстав
а  для
отрима
ння 

Настання факту вагітності жінки

8 Перелік
необхід
них
докуме
нтів

Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг,
затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015
№  441  (при  пред’явленні  паспорта  або  іншого  документа,  що  посвідчує
особу);
довідка, видана лікувально-профілактичним закладом, за формою № 147/о;
довідка  з  основного  місця  навчання  про  те,  що  жінка  навчається  –  для

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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студентів;
довідка  ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з
ліквідацією підприємства, установи та організації – для жінок, звільнених з
роботи;
довідка центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості
як безробітна – для жінок, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;
довідка Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою –
підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду
України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому
державному  соціальному  страхуванню  у  зв’язку  з  тимчасовою  втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  похованням  –  для  жінок,  які  є
фізичними особами-підприємцями;
рішення про усиновлення чи встановлення опіки – для осіб, які усиновили чи
взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження

9 Спосіб
поданн
я
докуме
нтів 

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою,
яка претендує на призначення допомоги самостійно

1
0

Платніс
ть
(безопл
атність)
наданн
я 

Адміністративна послуга надається безоплатно

1
1

Строк
наданн
я 

Не  пізніше  10  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма  необхідними
документами.
Допомога оформляється рішенням про призначення (відмову в призначенні)
соціальної допомоги, яке зберігається в особовій справі отримувача соціальної
допомоги та надається  на термін призначення допомоги

1
2

Перелік
підстав
для
відмов
и  у
наданні

Особа,  яка  претендує  на  призначення  допомоги  застрахована  в  системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування

1
3

Результ
ат
наданн
я
адмініс
тративн
ої
послуг
и

Призначення  державної  допомоги /  відмова  в  призначенні  державної
допомоги

1
4

Способ
и
отрима
ння
відпові

Допомогу  можна  отримати  через  поштове  відділення  зв’язку  або  через
уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається
(надсилається  поштою)  одержувачу,  про  що  робиться  відповідний  запис  у
журналі видачі довідок та повідомлень.
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ді
(резуль
тату)

Технологічна картка

Призначення та виплата державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

№ п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів  разом з
реєстром до УСЗН

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

4.
Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
прийняття рішень

в Протягом 1 дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

 Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Надання державної допомоги при народженні дитини»

Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезна
ходження

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка, 1 с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинсь
кий 
Кекинський
округ №3
Миколаївськ
ої
сільської
ради

Старостинськ
ий
Кровненський
округ №
Миколаївської
сільської
ради
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захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

2 Інформац
ія  щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон /
факс,
електрон
на
адреса,
офіційни
й  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-66
Е-mail:
s_radanik@ukr.
net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.n
et

krovne@ukr.ne
t

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони
України

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”     від 21.11.1992
№ 2811-ХІІ

5 Акти
Кабінету
Міністрів
України

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  27.12.2001  № 1751  „Про
затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з
дітьми”

6 Акти
централь
них
органів
виконавч
ої 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

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава
для
отриманн
я 

Факт народження дитини

8 Перелік
необхідн

Заява  одного  з  батьків  (опікуна),  з  яким  постійно  проживає  дитина,  що
складається  за  формою,  затвердженою  наказом  Міністерства  соціальної

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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их
документ
ів

політики  України  від  21.04.2015  №  441  (при  пред’явленні  паспорта  або
іншого документа,  що посвідчує особу);
копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);
копія рішення про встановлення опіки (для опікунів)

9 Спосіб
подання
документ
ів 

Заява  та  документи,  необхідні  для  призначення  допомоги,  подаються
особою, яка претендує на призначення допомоги самостійно.
Заява може бути подана в електронній формі                            (з
використанням  засобів  телекомунікаційних  систем,  через  офіційний  веб-
сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів
виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування,  зокрема  з  використанням
електронного цифрового підпису)

1
0

Платність
(безоплат
ність)
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

1
1

Строк
надання 

Не  пізніше  10  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма  необхідними
документами.
У разі подання заяви в електронній формі з використанням електронного
цифрового підпису про призначення допомоги при народженні дитини така
допомога  призначається  не  пізніше  ніж  наступного  робочого  дня  після
отримання заяви органом соціального захисту населення.
Допомога оформляється рішенням про призначення (відмову в призначенні)
соціальної  допомоги,  яке  зберігається  в  особовій  справі  отримувача
соціальної допомоги та надається  на термін призначення допомоги

1
2

Перелік
підстав
для
відмови у
наданні 

Звернення за  призначенням державної  допомоги при народженні  дитини
надійшло  пізніше  ніж  через  12 календарних  місяців  після  народження
дитини

1
3

Результат
надання
адміністр
ативної
послуги

Призначення  державної  допомоги  /  відмова  в  призначенні  державної
допомоги

1
4

Способи
отриманн
я
відповіді
(результа
ту)

Допомогу  можна  отримати  через  поштове  відділення  зв’язку  або  через
уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Повідомлення  про  призначення  допомоги  (відмову  у  призначенні)
видається,  надсилається  поштою,  або  через  електронний  кабінет
одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та
повідомлень

Технологічна картка

Призначення та виплата державної допомоги при народженні дитини

№ п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1. Прийом  заяви  та  всіх Спеціаліст  відділу в  Протягом 1 дня
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необхідних документів соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Формування  особової  справи
та передача для контролю за
правильністю прийняття заяви
та необхідних  документів

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

4.

Перевірка  та  передача
особових  справ  разом  з
реєстром до УСЗН 

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

10.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом

«гроші ходять за дитиною»
Миколаївська сільська рада

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг
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Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцез
находж
ення 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул. Шевченка,
1  с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальних
послуг

Старостинськ
ий
Северинівськи
й округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськ
ий
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради

2 Інформ
ація
щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефо
н  /
факс,
електро
нна
адреса,
офіційн
ий  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-66
Е-mail:
s_radanik@ukr.
net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.n
et

krovne@ukr.ne
t

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Акти
Кабінет
у
Мініст
рів
Україн

Постанова КМУ від  31  січня  2007 року №81 «Про затвердження  Порядку
призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  грошового  забезпечення  батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за
дитиною»

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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и 

Умови отримання адміністративної послуги

5 Підстав
а для

одержа
ння

адмініс
тратив

ної
послуг

и

Підставою  для  одержання  допомоги  є  рішення  районної  ради  про
влаштування  дитини  до  дитячого  будинку  сімейного  типу  або  прийомної
сім»ї.

6 Вичерп
ний
перелік
докуме
нтів,
необхід
них для
отрима
ння
адмініс
тратив
ної
послуг
и,  а
також
вимоги
до них

Заява батьків-вихователів і одного з прийомних батьків, до якої додаються:
- рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації,
виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до
дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї;
- документи, що підтверджують статус дитини;
- довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;
- довідка з місця навчання про розмір стипендії;
-  копія  виписки  із  акта  огляду  медико-соціальної  експертної  комісії  або
медичного  висновку  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-
профілактичного закладу про дитину-інваліда, виданих в установленому МОЗ
порядку;
-  копія  посвідчення,  що  підтверджує  статус  особи,  наданий  відповідно  до
Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”.
-  Якщо  особа  з  числа  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  віком  від  18  до  23  років  або  до  закінчення  відповідних
навчальних  закладів  навчається  за  денною  формою  у  вищих  навчальних
закладах  I-IV  рівня  акредитації  та  професійно-технічних  навчальних
закладах,  подаються  довідки  про  розмір  стипендії  та  про  те,  що  вона  не
перебуває на повному державному утриманні.
-  довідка  з  місця  навчання  про  те,  що  дитина  не  перебуває  на  повному
державному  утриманні  у  разі  проживання  у  період  навчання  дитини-
вихованця  або  прийомної  дитини  окремо  від  сім'ї  в  іншій  місцевості
соціальна допомога призначається на загальних підставах за умови подання.

7 Порядо
к  та
спосіб
поданн
я
докуме
нтів,
необхід
них для
отрима
ння
адмініс
тратив
ної
послуг
и

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою,
яка претендує на призначення допомоги самостійно

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/56/95-%D0%B2%D1%80
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8 Платні
сть
(безопл
атність
)
наданн
я
адмініс
тратив
ної
послуг
и

Адміністративна послуга надається безоплатно

9 Строк
наданн
я
адмініс
тратив
ної
послуг
и

Не  пізніше  10  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма  необхідними
документами.
Допомога оформляється рішенням про призначення (відмову в призначенні)
соціальної  допомоги,  яке  зберігається  в  особовій  справі  отримувача
соціальної допомоги та надається  на термін призначення допомоги

1
0

Перелі
к
підстав
для
відмов
и  у
наданні
адмініс
тратив
ної
послуг
и

Не повний пакет документів. 

11 Результ
ат
наданн
я
адмініс
тратив
ної
послуг
и

Призначення  державної  допомоги  /  відмова  у  призначенні  державної
допомоги

1
2

Способ
и
отрима
ння
відпові
ді
(резуль
тату)

Особисто або уповноважений представник 
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Технологічна картка

Призначення та виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання послуг

№ п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

          3.  Обстеження  сім’ї  для
встановлення  факту  догляду
та складання акту

Спеціалісти  виконавчого
комітету сільської ради

в Протягом 5 днів

4.

Перевірка  та  передача
особових  справ  разом  з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5.
Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
прийняття рішень

в Протягом 1 дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

 Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

„НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ
СІМ’ЯМ”

Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезн
аходжен
ня 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с. Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальн
их послуг

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськи
й
Постольненськ
ий округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськи
й
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради
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2 Інформа
ція
щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00 до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон
/  факс,
електро
нна
адреса,
офіційн
ий  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@uk
r.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.n
et

krovne@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони 
України

Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
від 01.06.2000 № 1768- ІІІ

5 Акти
Кабінет
у
Міністрі
в
України

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  24.02.2003  № 250  „Про
затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям” 

6 Акти
централ
ьних
органів
виконав
чої
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 22.07.2003 № 204 „Про затвердження форми Декларації
про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів
соціальної  допомоги,  та  довідки  про  склад  сім’ї  або  зареєстрованих  у
житловому приміщенні/будинку осіб”, зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 13.08.2003 за № 709/8030; Методика обчислення сукупного доходу
сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом Міністерства
праці  та  соціальної  політики України,  Міністерства  економіки та  з  питань
європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного
комітету  статистики  України,  Державного  комітету  молодіжної  політики,
спорту і  туризму від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370,  зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за № 112/6400

Умови отримання адміністративної послуги

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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7 Підстав
а  для
отриман
ня 

Сім’я  з  поважних  або  незалежних  від  неї  причин  має  середньомісячний
сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї

8 Перелік
необхід
них
докумен
тів

Заява,  уповноваженого  представника  сім’ї,  що  складається  за  формою,
затвердженою  наказом  Міністерства  соціальної  політики  України  від
21.04.2015  № 441  (при  пред’явленні  паспорта  або  іншого  документа,   що
посвідчує особу);
декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи
кожного члена сім’ї);
довідка про наявність та розмір земельної частки (паю)

9 Спосіб
подання
докумен
тів 

Заява  та  документи,  необхідні  для  призначення  допомоги,  подаються
уповноваженим представником сім’ї

1
0

Платніс
ть
(безопла
тність)
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

1
1

Строк
надання 

Не  пізніше  10  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма  необхідними
документами.
Допомога оформляється рішенням про призначення (відмову в призначенні)
соціальної  допомоги,  яке  зберігається  в  особовій  справі  отримувача
соціальної допомоги та надається  на термін призначення допомоги

1
2

Перелік
підстав
для
відмови
у
наданні 

Соціальна допомога не призначається у разі, коли: 
працездатні  члени  малозабезпеченої  сім’ї  не  працюють,  не  служать,  не
вчаться  за  денною  формою  навчання  у  закладах  загальної  середньої,
професійної (професійно-технічної) та  вищої освіти протягом трьох місяців,
що  передують  місяцю   звернення  за  призначенням  державної  соціальної
допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за
інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість
щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до
досягнення  ними  трирічного  віку  або  за  дітьми,  які  потребують  догляду
протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної
комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які
доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком
до 18 років, за особами з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу,
а також за особами, які досягли         80-річного віку;  фізичних осіб,  які
надають  соціальні  послуги); 
під час вибіркового обстеження матеріально-побутових  умов сім’ї з’ясовано,
що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у
декларації  про  доходи  та  майно  (здача  у  найм  або  оренду  житлового
приміщення  (будинку)  або  його  частини;  один  чи  кілька  членів  сім’ї
працюють  без   оформлення  трудових  відносин  у  встановленому порядку;
можливість отримання доходу від  утримання худоби, птиці, інших тварин;
дохід від народних промислів, використання наявної  сільськогосподарської
техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо); 
особи,  які  входять  до  складу  малозабезпеченої  сім’ї,  протягом  12  місяців
перед  зверненням  за  наданням   соціальної  допомоги  здійснили  купівлю
земельної  ділянки,    квартири (будинку),  автомобіля,  транспортного засобу
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(механізму),  будівельних матеріалів,  інших товарів довгострокового вжитку
тощо  або  оплатили  послуги   з  навчання,  будівництва,  ремонту  квартири
(будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в
тому числі мобільного) зв’язку тощо (крім житлово комунальних послуг,  у
межах норм споживання та  медичних послуг,  пов’язаних із  забезпеченням
життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину
прожиткового мінімуму для сім’ї; 
у  власності  чи  володінні  малозабезпеченої  сім’ї  є  друга  
квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла  перевищує 21 кв. м
на одного члена сім’ї та додатково   10,5 кв. м на сім’ю, чи більше одного
автомобіля, транспортного засобу (механізму) 

1
3

Результа
т
надання
адмініст
ративної
послуги

Призначення  державної  соціальної  допомоги  /  відмова  у  призначенні
державної соціальної допомоги

1
4

Способи
отриман
ня
відповід
і
(результ
ату)

Допомогу  можна  отримати  через  поштове  відділення  зв’язку  або  через
уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається
(надсилається  поштою)  одержувачу,  про  що робиться  відповідний запис  у
журналі видачі довідок та повідомлень

Технологічна картка

Призначення та виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям

№ п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

          3.  Обстеження  сім’ї  для
встановлення  факту  догляду
та складання акту

Спеціалісти  виконавчого
комітету сільської ради

в Протягом 5 днів

4. Формування  особової  справи
та передача для контролю за

Начальник  відділу
соціального  захисту

в Протягом 1 дня  
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правильністю прийняття заяви
та необхідних  документів

населення  та  надання
муніципальних послуг

5.

Перевірка  та  передача
особових  справ  разом  з
реєстром  до  управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

6.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня   

7.

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива» 
Миколаївська сільська рада

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг
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Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезн
аходжен
ня 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул. Шевченка,
1  с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальних
послуг

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинсь
кий 
Кекинський
округ №3
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськ
ий
Кровненський
округ №
Миколаївської
сільської
ради

2 Інформа
ція
щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт. з  8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон
/  факс,
електро
нна
адреса,
офіційн
ий  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-66
Е-mail:
s_radanik@ukr.
net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.n
et

krovne@ukr.ne
t

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони
України

Закон України „Про житлово-комунальні  послуги” від 09.11.2017 № 2189-
VIII

5 Акти
Кабінет
у
Міністрі

Положення  про  порядок  призначення  житлових  субсидій,  затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами)

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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в
України (далі – Положення)

6 Акти
централ
ьних
органів
виконав
чої
влади

Наказ Міністерства соціальної політики України „Про затвердження форми
Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі через
АТ  „Ощадбанк” та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за
призначенням житлової  субсидії” від  02.05.2018 № 604,  зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 03.05.2018 за № 548/32000

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава
для
отриман
ня 

Звернення  громадян України,  іноземців  та  осіб  без  громадянства,  які
проживають у  житлових приміщеннях  (будинках)  і  на  законних  підставах
перебувають на території України

8 Перелік
необхід
них
докумен
тів

Заява про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі через
АТ „Ощадбанк” (далі – заява);
декларація  про  доходи  і  витрати  осіб,  які  звернулися  за  призначенням
житлової субсидії (далі – декларація);
довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про
які  відсутня  у  ДФС,  Пенсійному  фонді  України,  фондах  соціального
страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана на
запит  структурного  підрозділу  з  питань  соціального  захисту  населення  у
порядку,  встановленому  Положенням  (якщо  такі  доходи  неможливо
підтвердити  довідкою,  до  декларації  додається  письмове  пояснення  із
зазначенням їх розміру);
копія  договору  про  реструктуризацію  заборгованості  з  оплати  житлово-
комунальних послуг (у разі наявності);
договір найму (оренди) житла (у разі наявності)

9 Спосіб
подання
докумен
тів 

Заява  та  декларація  подаються  заявником  особисто  або  надіслані
структурному  підрозділу  з  питань  соціального  захисту  населення  за
зареєстрованим місцем проживання (орендарями, внутрішньо переміщеними
особами  –  за  фактичним  місцем  проживання)  поштою  чи  в  електронній
формі  через  офіційний  веб-сайт  Мінсоцполітики  або  інтегровані  з  ним
інформаційні  системи  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування з накладенням кваліфікованого електронного підпису

1
0

Платніс
ть
(безопла
тність)
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

11 Строк
надання 

Структурним підрозділом з питань соціального захисту населення протягом
10  календарних  днів  з  дня  подання  необхідних  документів  приймається
рішення  про  призначення  житлової  субсидії  /  відмову  в  призначенні
житлової субсидії / подання документів на розгляд комісії

1
2

Перелік
підстав
для

Житлова  субсидія  не  призначається  (в  тому  числі  на  наступний  період),
якщо:
опалювана площа житлового приміщення перевищує                   120 кв. м –
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відмови
у
наданні 

для  квартир  у  багатоквартирному  будинку,         200  кв.  м  –  для
індивідуальних  будинків  (крім  житлових  приміщень  дитячих  будинків
сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, а також сімей, у яких
на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше
дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);
будь-хто  зі  складу  домогосподарства  або  член  сім’ї  особи  зі  складу
домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає
державній реєстрації,  з дати випуску якого минуло менше ніж п’ять років
(крім мопеда).
При  цьому не  враховуються  транспортні  засоби,  одержані  безоплатно  чи
придбані  на  пільгових  умовах  через  структурні  підрозділи  з  питань
соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги
на придбання автомобіля.
Наявність (відсутність) у власності або володінні таких осіб транспортних
засобів зазначається у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за
призначенням  житлової  субсидії.  Якщо  право  власності  на  транспортний
засіб  або  володіння  ним  набуто  під  час  отримання  житлової  субсидії,
громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних
днів  зобов’язаний  повідомити  про  це  структурному  підрозділу  з  питань
соціального  захисту  населення  незалежно  від  розміру  вартості
транспортного засобу;
у  складі  домогосподарства  або  у  складі  сім’ї  члена  домогосподарства  є
особи,  що  досягли  18-річного  віку  станом  на  початок  періоду,  за  який
враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:
- за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них відсутні доходи, які
враховуються під час призначення житлової субсидії; 
-  нарахований  їм  середньомісячний  сукупний  дохід  менший,  ніж  розмір
мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  на  початок  періоду,  за  який
враховуються доходи для призначення житлової субсидії; 
-  ними  або  за  них  не  сплачено  єдиний  внесок  на  загальнообов’язкове
державне соціальне страхування  у  розмірі,  не  меншому від  мінімального,
сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для
призначення житлової  субсидії  (крім випадків,  коли наявна заборгованість
роботодавця  із  виплати  заробітної  плати  та  сплати  єдиного  внеску  на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за цих осіб);
будь-хто  зі  складу  домогосподарства  або  член  сім’ї  особи  зі  складу
домогосподарства  протягом 12 місяців  перед зверненням за  призначенням
житлової  субсидії,  перед  призначенням  житлової  субсидії  без  звернення
купив  або  іншим законним  способом  набув  право  власності  на  земельну
ділянку,  квартиру  (будинок),  транспортний  засіб  (механізм),  будівельні
матеріали,  інші  товари  довгострокового  вжитку  або  оплатив  (одноразово)
будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг
згідно  із  соціальною  нормою  житла  (в  тому  числі  понаднормової  площі
житла  у  випадку,  зазначеному  у пункті  5 Положення)  та  соціальними
нормативами житлово-комунального  обслуговування)  на  суму,  яка  на  дату
купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує
50 тис. гривень;
структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано
інформацію про наявність простроченої понад один місяць (на дату надання
такої  інформації)  заборгованості  з  оплати  житлово-комунальних  послуг,
витрат  на  управління  багатоквартирним  будинком,  загальна  сума  якої
перевищує  20  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  на  день
звернення за призначенням житлової субсидії.
Відповідна  норма  не  застосовується  під  час  призначення  субсидії
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громадянам на наступний період у разі, коли Мінсоцполітики не забезпечено
фінансування  житлових  субсидій  таким  громадянам  у  грошовій  формі  (у
тому числі готівковій);
у  складі  домогосподарства  або  у  складі  сім’ї  члена  домогосподарства  є
особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за
виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім
осіб,  які  є  алко-  або  наркозалежними,  що  підтверджується  довідкою  від
лікаря)

1
3

Результа
т
надання
адмініст
ративної
послуги

Призначення житлової субсидії / відмова у призначенні житлової субсидії

1
4

Способи
отриман
ня
відповід
і
(результ
ату)

У разі прийняття рішення про призначення житлової субсидії структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє заявнику про
прийняте рішення протягом трьох календарних днів з дати його прийняття.
При цьому структурний підрозділ з питань соціального захисту населення
самостійно  вибирає  форму  інформування  (лист  на  паперовому  чи
електронному  (за  наявності  електронної  адреси)  носії  або  смс-
повідомлення).
У  разі  прийняття  рішення  про  відмову  в  призначенні  житлової  субсидії
структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє
заявнику про прийняте рішення протягом трьох календарних днів з дати його
прийняття.  При  цьому  він  інформує  заявника  про  прийняте  рішення  в
паперовому вигляді  із  зазначенням причин відмови і  порядку оскарження
прийнятого  рішення.  Таке  повідомлення  вручається  заявнику  під  його
особистий підпис.
У  разі  прийняття  рішення  про  подання  документів  щодо  призначення
житлової  субсидії  на  розгляд  комісії  структурний  підрозділ  з  питань
соціального захисту населення повідомляє заявнику про прийняте рішення
протягом  трьох  календарних  днів  з  дати  його  прийняття.  При  цьому він
інформує  заявника  про  прийняте  рішення  в  паперовому  вигляді  із
зазначенням  підстав  для  подання  таких  документів  на  розгляд  комісії  і
порядку оскарження  відповідного  рішення. Таке  повідомлення  вручається
заявнику під його особистий підпис.
Рішення  про  призначення  або  відмову  в  призначенні  житлової  субсидії
приймається комісією протягом                            30 календарних днів з дати
прийняття структурним підрозділом з питань соціального захисту населення
рішення  про  подання  документів  щодо  призначення  житлової  субсидії  на
розгляд комісії
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Технологічна картка

Призначення та виплата субсидії на житлово-комунальні послуги та придбання
скрапленого газу та твердого палива

№ п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Формування  особової  справи
та передача для контролю за
правильністю прийняття заяви
та необхідних  документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

4.

Перевірка  та  передача
особових  справ  разом  з
реєстром  до  управління
соціального захисту  

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

 

в

Протягом 1 дня  

6.

Загальна кількість днів надання послуги - 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Призначення  тимчасової  державної  допомоги  непрацюючій  особі,  яка
досягла  пенсійного  віку,  але  не  набула  права  на  пенсійну  виплату  у
зв’язку з відсутністю страхового стажу»

Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1
Місцезна
ходження

Миколаївська
сільська  рада
Сумська
область,
Сумський
район  вул.
Шевченка,  1  с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальних
послуг

Старостинськ
ий
Северинівськи
й  округ  №1
Миколаївської
сільської ради

Старостинськи
й
Постольненськ
ий  округ  №2
Миколаївської
сільської ради

Старостинськ
ий
Кекинський
округ  №3
Миколаївської
сільської ради

Старостинський
Кровненський
округ  №4
Миколаївської
сільської ради

2
Інформа
ція  щодо
режиму
роботи 

 Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
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16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя,  святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3
Телефон  
/  факс,
електрон
на
адреса,
офіційни
й  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@uk
r.net

тел.
(  0542)69-
32-02 
sevrada379@u
kr.net

rada_postolne@
ukr.net

kekine@ukr.ne
t

krovne@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4
Закони
України

Закони України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від
09.07.2003  №  1058-IV;  „Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів
України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 № 2148-VIII

5
Акти
Кабінету
Міністрі
в
України

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  27.12.2017  №     1098  „Про
затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій  особі,  яка  досягла  загального  пенсійного  віку,  але  не  набула
права на пенсійну виплату”

Умови отримання адміністративної послуги

6
Підстава
для
отриман
ня 

Особа,  яка  досягла  віку,  визначеного  частиною  першою статті  26  Закону
України  „Про  загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування”,  але  не
набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю,  за наявності в неї не
менш як 15 років страхового стажу

7
Перелік
необхідн
их
документ
ів

Заява;
документ, що посвідчує особу;
інформація про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу фактичного
місця проживання);
документ  про  присвоєння  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника
податків;
довідка  про  наявний  трудовий  стаж,  видана  органами  Пенсійного  фонду
України;
декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про
доходи  кожного  члена  сім’ї)  за  останні  шість  календарних  місяців,  що
передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;
копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною);
інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової
допомоги (зазначається в декларації про доходи та майновий стан).
Для  призначення  допомоги  за  місцем  фактичного  проживання,  до  заяви
додається  довідка  про  неотримання  такої  допомоги  в  органах  соціального
захисту населення за зареєстрованим місцем проживання

8
Спосіб
подання
документ
ів 

Заява та документи подаються особою особисто

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n465
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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9
Платніст
ь
(безоплат
ність)
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

1
0

Строк
надання 

Рішення про призначення тимчасової допомоги або про відмову у призначенні
тимчасової  допомоги  приймається  органом  соціального  захисту  населення
протягом  десяти  календарних  днів  з  дня  звернення  за  призначенням  такої
допомоги

1
1

Перелік
підстав
для
відмови
у наданні

Середньомісячний  сукупний  дохід  сім’ї  в  розрахунку  на  одну  особу  за
попередні шість місяців перевищує 100 відсотків прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність;
особа  одержує  пенсію або  державну соціальну допомогу,  що  призначається
відповідно до  Законів України „Про державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю”  або  „Про  державну
соціальну  допомогу  особам,  які  не  мають  права  на  пенсію,  та  особам  з
інвалідністю”;
особа або члени її  сім’ї  протягом 12 місяців перед зверненням за наданням
тимчасової  допомоги  здійснили  купівлю  земельної  ділянки,  квартири
(будинку), автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), будівельних
матеріалів,  інших  товарів  довгострокового  вжитку  або  оплатили  послуги
(одноразово)                            з будівництва, ремонту квартири (будинку) або
автомобіля,  іншого  транспортного  засобу  (механізму),
телефонного  (в  тому  числі  мобільного)  зв’язку,  крім
житлово-комунальних  послуг  у  межах  соціальної
норми  житла  та  соціальних  нормативів
користування  житлово-комунальними  послугами  та  медичних  послуг,
пов’язаних  із  забезпеченням  життєдіяльності,  на  суму,  яка  на  дату  купівлі
(оплати) перевищує 50 тис. гривень;
особа працює, провадить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;
за  результатами  вибіркового  обстеження  матеріально-побутових  умов  сім’ї
виявлено,  що  особа  має  додаткові  джерела  для  існування,  не  зазначені  у
декларації  про  доходи та  майно  (здавання  в  найм  або  в  оренду  житлового
приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють
без  оформлення  трудових  відносин  в  установленому  порядку;  можливість
отримання  доходу  від  утримання  худоби,  птиці,  інших  тварин;  дохід  від
народних  промислів,  використання  наявної  сільськогосподарської  техніки,
вантажних машин, мікроавтобусів тощо);
у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що
загальна площа житла перевищує 21 кв. м на одного члена сім’ї та додатково
10,5 кв. м на сім’ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб
(механізм)

1
2

Результат
надання
адміністр
ативної
послуги

Призначення  /  відмова  в  призначенні  тимчасової  державної  соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
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1
3

Способи
отриман
ня
відповіді
(результа
ту)

Допомогу  можна  отримати  через   поштове  відділення  зв’язку  або  через
уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Про відмову у призначенні  тимчасової  допомоги орган соціального захисту
населення письмово повідомляє особі,  яка звернулася  за  її  призначенням,  у
п’ятиденний строк з дня прийняття рішення

Технологічна картка

«Призначення  тимчасової  державної  допомоги  непрацюючій  особі,  яка  досягла
пенсійного  віку,  але  не  набула  права  на  пенсійну  виплату  у  зв’язку  з  відсутністю
страхового стажу»

№ п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Перевірка  та  передача
особових  справ  разом  з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення 

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

4.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

Загальна кількість днів надання послуги 45

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 45

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються
від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце

проживання їх невідоме»
Миколаївська сільська рада

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
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адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцез
находж
ення 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський район
вул. Шевченка, 1
с.  Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальних
послуг

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинсь
кий
Кровненськи
й 
округ №
Миколаївськ
ої
сільської
ради

2 Інформ
ація
щодо
режиму
роботи 

 Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефо
н  /
факс,
електро
нна
адреса,
офіційн
ий  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-66
Е-mail:
s_radanik@ukr.n
et

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.n
et

krovne@ukr.n
et

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони 
Україн
и

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ                (зі змінами)

5 Акти
Кабінет
у
Мініст
рів
Україн
и

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  22.02.2006  № 189  „Про
затвердження  Порядку  призначення  і  виплати,  тимчасової  державної
допомоги  дітям,  батьки  яких  ухиляються  від  сплати  аліментів,  не  мають
можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме”

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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6 Акти
центра
льних
органів
викона
вчої
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 22.07.2003 № 204 „Про затвердження форми Декларації
про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів
соціальної  допомоги,  та  довідки  про  склад  сім’ї  або  зареєстрованих  у
житловому приміщенні/будинку осіб”, зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 13.08.2003 за № 709/8030; Методика обчислення сукупного доходу
сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом Міністерства
праці  та  соціальної  політики  України,  Міністерства  економіки  та  з  питань
європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного
комітету  статистики  України,  Державного  комітету  молодіжної  політики,
спорту і  туризму від  15.11.2001 № 486/202/524/455/3370,  зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за № 112/6400

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстав
а  для
отрима
ння 

Батьки  дітей  ухиляються  від  сплати  аліментів,  не  мають  можливості
утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме

8 Перелі
к
необхід
них
докуме
нтів

Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг,
затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015
№  441  (при  пред’явленні  паспорта  або  іншого  документа,  що  посвідчує
особу);
копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу); 
декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням
усіх видів соціальної допомоги  (заповнюється на підставі довідок про доходи
кожного  члена  сім’ї).
Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково
подаються: 
рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на
дитину;   довідка  державної  виконавчої  служби,  що  підтверджує  факт
несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують
місяцю звернення; 
довідка  відповідної  установи  про  здійснення  стосовно  одного  з  батьків
кримінального  провадження  або  про  його  перебування  на  примусовому
лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку
недієздатним,  а  також перебування на строковій військовій службі;
повідомлення  органу  внутрішніх  справ  про  те,  що  місце  проживання
(перебування) одного з батьків дитини не встановлено

9 Спосіб
поданн
я
докуме
нтів 

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою,
яка претендує на призначення допомоги самостійно

10 Платні
сть
(безопл
атність
)
наданн

Адміністративна послуга надається безоплатно
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я 

11 Строк
наданн
я 

Не  пізніше  10  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма  необхідними
документами.
Допомога оформляється рішенням про призначення (відмову в призначенні)
допомоги, яке зберігається в особовій справі отримувача соціальної допомоги
та надається на термін призначення допомоги

12 Перелі
к
підстав
для
відмов
и  у
наданні

Середньомісячний  сукупний  дохід  сім’ї  в  розрахунку  на  одну  особу  за
попередні шість місяців перевищує 50 відсотків прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку;
подання документів до заяви не в повному обсязі;
виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
заява подана особою, яка не має права на призначення державної соціальної
допомоги

13 Результ
ат
наданн
я
адмініс
тратив
ної
послуг
и

Призначення  тимчасової  державної  допомоги  /  відмова  у  призначенні
тимчасової державної допомоги

14 Способ
и
отрима
ння
відпові
ді
(резуль
тату)

Допомогу  можна  отримати  через  поштове  відділення  зв’язку  або  через
уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається
(надсилається  поштою)  одержувачу,  про  що  робиться  відповідний  запис  у
журналі видачі довідок та повідомлень
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Технологічна картка
Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від

сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх
невідоме

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

4.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Надання державної допомоги при усиновленні дитини»
 Миколаївська сільська рада

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезна
ходження

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с.  Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськ
ий
Кровненськи
й 
округ № 4
Миколаївсько
ї
сільської
ради

2 Інформац
ія  щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться
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3 Телефон /
факс,
електрон
на
адреса,
офіційни
й  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@uk
r.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.ne
t

krovne@ukr.n
et

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони 
України

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”     від 21.11.1992
№ 2811-ХІІ

5 Акти
Кабінету
Міністрів
України

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  27.12.2001  № 1751  „Про
затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з
дітьми”

6 Акти
централь
них
органів
виконавч
ої 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

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава
для
отриманн
я 

Усиновлення дитини

8 Перелік
необхідн
их
документ
ів

Заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя - одного з них) за
формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України
від  21.04.2015        №  441  (при  пред’явленні  паспорта  або  іншого
документа,  що посвідчує особу);
копія  свідоцтва  про  народження  дитини,  виданого  державним  органом
реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису
про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини
(з пред’явленням оригіналу);
копія рішення суду про усиновлення дитини

9 Спосіб
подання
документ
ів 

Заява  та  документи,  необхідні  для  призначення  допомоги,  подаються
особою, яка претендує на призначення допомоги самостійно

1
0

Платність
(безоплат
ність)
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

11 Строк
надання 

Не  пізніше  10  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма  необхідними
документами.
Допомога оформляється рішенням про призначення (відмову в призначенні)
соціальної  допомоги,  яке  зберігається  в  особовій  справі  отримувача
соціальної допомоги та надається  на термін призначення допомоги

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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1
2

Перелік
підстав
для
відмови у
наданні 

Звернення за призначенням державної допомоги при усиновленні дитини
надійшло пізніше ніж через 12 календарних місяців з дня набрання законної
сили рішенням про усиновлення дитини

1
3

Результат
надання
адміністр
ативної
послуги

Призначення  державної  допомоги  /  відмова  в  призначенні  державної
допомоги

1
4

Способи
отриманн
я
відповіді
(результа
ту)

Допомогу  можна  отримати  через  поштове  відділення  зв’язку  або  через
уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Повідомлення  про  призначення  допомоги  (відмову  у  призначенні)
видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний
запис у журналі видачі довідок та повідомлень

Технологічна картка
Надання державної допомоги при усиновленні дитини

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

4.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує
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ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Взяття на облік осіб, які мають право на пільги»

Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезн
аходжен
ня 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 

вул. Шевченка,
1  с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськ
ий 
Кекинський
округ №3
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськ
ий
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради
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муніципальни
х послуг

2 Інформа
ція щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон
/  факс,
електрон
на
адреса,
офіційни
й  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@ukr
.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada  379@  u
kr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.n
et

krovne@ukr.ne
t

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони
України

Закон  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального
захисту»  від  22  жовтня  1993  року  
№ 3551-XII

- пункти 4, 5, 6, 7, 19 статті 12 – учасники бойових дій
- пункти 4, 5, 6, 7, 10 статті 13 – інваліди війни
- пункти  4,  5,  6,  18  статті  14  –  учасники  війни  (право  на  пільги

надається  з  урахуванням  середньомісячного  сукупного  доходу  сім’ї
пільговика)

- пукти 4,  5,  6,  20 статті  15 – особи,  на яких поширюється чинність
Закону України – члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
Закон  України  «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року
№ 796-XII

- пункти 11, 15 статті 20 – 1 категорія, дружини померлих громадян 1
категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

- пункт  1  статті  21  –  2  категорія,  дружини  померлих  громадян  2
категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

- пункт 9 статті 21 – 2 категорія ліквідатори
- стаття  22  -  дружини  померлих  громадян  3  категорії  з  числа

ліквідаторів, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
- пункт 8 частини третьої статті 30 – діти – інваліди, інвалідність яких

пов’язана  з  Чорнобильською  катастрофою  (право  на  пільги  надається  з
урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика).
Закон  України  «Про  статус  ветеранів  військової  служби,   ветеранів
органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших
осіб  та  їх  соціальний  захист»  від  24  березня  1998  року  
№ 203/98-ВР

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net


103

- пункт 6 статті 10 - ветерани  військової  служби,  ветерани органів
внутрішніх   справ,   ветерани  Національної  поліції, ветерани   податкової
міліції,   ветерани  державної   пожежної охорони,    ветерани   Державної
кримінально-виконавчої  служби України,   ветерани   служби   цивільного
захисту,  ветерани Державної   служби  спеціального  зв'язку  та  захисту
інформації України.
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей» від 20.12.1991 року № 2011-XII

- пункт 5 статті 12 - військовослужбовці, а також звільнені з військової
служби особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби,
батьки  та  члени  сімей  військовослужбовців,  які  загинули  (померли)  або
пропали безвісти під час проходження військової служби.
Закон України «Про охорону дитинства» 26.04.2001 року № 2402-III

- стаття 13 – багатодітні сім’ї (право на пільги надається з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика).
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці
та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 року № 3721-
XII

- пункт  2  статті  7  –  ветерани  праці  (право  на  пільги  надається  з
урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика)

- пункти 4, 5, 7 статті 9 – особи, які мають особливі трудові заслуги
перед  Батьківщиною  право  на  пільги  надається  з  урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика).
Закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 8.11.2004 року №
2195-IV

- стаття  5  –  діти  війни  (право  на  пільги  надається  з  урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика).
Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000
№1584-ІІІ

- пункти 4, 5, 6, 18 статті 61– колишні неповнолітні в’язні концтаборів
(право  на  пільги  надається  з  урахуванням  середньомісячного  сукупного
доходу сім’ї пільговика)

- пункти 4,  5,  6,  10 статті 62 – колишні малолітні  в’язні концтаборів,
визнані  інвалідами  (право  на  пільги  надається  з  урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика)

- пункти 4, 5, 6, 17 статті 63 - колишні в'язні концтаборів, гетто та інших
місць  примусового  тримання  (право  на  пільги  надається  з  урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика)

- пункти  4,  5,  6,  19  статті  64 –  дружини  (чоловіки)  померлих  жертв
нацистських  переслідувань  (право  на  пільги  надається  з  урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика).
Закон  України  «Про  освіту»  від  5.09.2017  року  
№ 2145-VIII

- частина 4 статті 57 – педагогічні працівники, які працюють в сільській
місцевості,  пенсіонери,  які  працювали  в  сільській  місцевості  і  там
проживають  (право  на  пільги  надається  з  урахуванням  середньомісячного
сукупного доходу сім’ї пільговика).
Закон України «Про бібліотеки і  бібліотечну справу» від 27.01.1995 №
32/95-ВР

- стаття 30 – працівники бібліотек, які працюють в сільській місцевості,
пенсіонери,  які  працювали  в  бібліотеках  сільської  місцевості  і  там
проживають  (право  на  пільги  надається  з  урахуванням  середньомісячного
сукупного доходу сім’ї пільговика).
Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 року № 2778-VI
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- частина 5 статті 29 -  працівники державних і  комунальних закладів
культури,  педагогічні  працівники  закладів  освіти  сфери  культури,  які
працюють  у  сільській  місцевості  та  селищах  міського  типу,  а  також
пенсіонери,  які  раніше  працювали  в  державних  та  комунальних  закладах
культури,  закладах  освіти  сфери  культури  у  таких  населених  пунктах  і
проживають  у  них  (право  на  пільги  надається  з  урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика).
Закон України «Про захист рослин» від 14.10.1998 №180-XIV

- стаття  20  -  спеціалісти  із  захисту  рослин,  які  проживають  і
працюють за спеціальністю у сільській місцевості,  селищах міського типу
(право  на  пільги  надається  з  урахуванням  середньомісячного  сукупного
доходу сім’ї пільговика).
Кодекс цивільного захисту України від 2.10.2012 року № 5403-VI
      -  стаття 120 Глави 26 - особи рядового і начальницького складу служби
цивільного  захисту  та  члени  їх  сімей,  які  перебувають  на  їх  утриманні;
батьки  та  члени  сімей  осіб  рядового  і  начальницького  складу  служби
цивільного  захисту,  які  загинули  (померли)  або  зникли  безвісти  під  час
виконання  службових  обов’язків;  особи,  звільнені  із  служби  цивільного
захисту  за  віком,  через  хворобу  або  за  вислугою  років,  та  які  стали
інвалідами під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей (право
на пільги надається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї
пільговика).

5 Акти
Кабінету
Міністрі
в
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний
державний  автоматизований  реєстр  осіб,  які  мають  право  на  пільги» (зі
змінами);
Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  04.06.2015  №  389  «Про
затвердження  Порядку  надання  пільг  окремим  категоріям  громадян  з
урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» (зі змінами).

6 Акти
централ
ьних
органів
виконав
чої
влади

 - 

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава
для
отриман
ня 

Наявність статусу відповідно до розділу 4 даної картки

8 Перелік
необхідн
их
докумен
тів

- паспорт і його копія (сторінка 1, 2, сторінка про місце реєстрації); 
- пенсійне посвідчення та його копія; 
- документ, що дає право на пільги та його копія;
- реєстраційний номер платника податку пільговика та його копія;
- довідка  з  місця  проживання  про  склад  сім’ї  та  розмір  платежів  за

житлово-комунальні послуги.
Якщо  до  членів  сім’ї  пільговика  входить  декілька  пільговиків  -  на

кожного подаються документи, визначені в абзацах 1- 4 даного пункту.
Якщо пільговик має право на пільги з урахуванням середньомісячного
сукупного  доходу  сім’ї  пільговика та  до сукупного  доходу сім’ї  входять
інші  доходи крім пенсії  та  соціальної  допомоги,  або до складу сім’ї  яких
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входять  працездатні  особи,  то  подається  декларація  про  доходи  сім’ї
пільговика за встановленою формою, а також  довідки про доходи свої та
членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість
місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують
відсутність доходів за такий період.
Для отримання пільг за фактичним місцем проживання:

1. Заява-згода від власника будинку;
2. Заява на комісію;
3. Акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

9 Спосіб
подання
докумен
тів 

Документи подаються  особисто заявником  або уповноваженою ним особою у
паперовій формі

1
0

Платніст
ь
(безопла
тність)
надання 

Безоплатно

1
1

Строк
надання 

Протягом дня з дня подачі всіх необхідних документів.
Термін дії наданої послуги (визначається терміном дії посвідчення та у разі
внесення  змін  до  законів  України,  які  регулюють  право  громадян  на
відповідні пільги) обмежується нормативно-законодавчими актами, терміном
дії документу, який надає право на пільги та у разі внесення змін до законів
України, які регулюють право громадян на відповідні пільги. 
Щодо  пільг,  право  на  які  визначено  з  урахуванням  середньомісячного
сукупного доходу, то у разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку
на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову
соціальну  пільгу,  пільговик  має  право  на  отримання  пільг  протягом
дванадцяти місяців з місяця визначення відповідного права.
Пільги  за  фактичним  місцем  проживання  надаються  після  засідання
комісії  по  розгляду  з  призначення  державних  соціальних  допомог
малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій та надання пільг на житлово-
комунальні  та  інші  послуги,  передбачені  чинним законодавством окремим
категоріям населення.

1
2

Перелік
підстав
для
відмови
у
наданні 

Надано неповний пакет документів

1
3

Результа
т
надання
адмініст
ративної
послуги

Отримання пільг при оплаті за житлово – комунальні послуги

1
4

Способи
отриман
ня
відповіді

 Безпосередньо на прийомі та/або відображення в квитанціях про оплату за житлово
– комунальні послуги
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(результ
ату)

Технологічна картка
Взяття на облік осіб, які мають право на пільги

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

4.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

                                                                                     

Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної  послуги

«ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ  ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ
УСТАНОВ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНСОЦПОЛІТИКИ»

Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної

громади

1 Місцез
находж
ення 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.  Шевченка,
1  с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальних
послуг

Старостинськ
ий
Северинівськи
й округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськи
й
Постольненськ
ий округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськи
й 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськи
й
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради

2 Інформ
ація
щодо
режим
у
роботи 

 Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефо
н  /
факс,
електр
онна
адреса,
офіцій
ний
веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-66
Е-mail:
s_radanik@ukr.
net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada379
@ukr.net

rada_postolne
@ukr.net

kekine@ukr.n
et

krovne@ukr.n
et

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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4 Закони
Україн
и

Закон  України  „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від
06.10.2005 № 2961-IV; 
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.10.2019
№ 2000.

5 Акти 
Кабіне
ту 
Мініст
рів 
Україн
и

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  08.12.2006  № 1686  „Про
затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів”; постанова
Кабінету  Міністрів  України  від  23.05.2007  №  757  „Про  затвердження
Положення  про  індивідуальну  програму  реабілітації  інваліда”;  постанова
Кабінету  Міністрів  України  від  27.03.2019  №  309  «Про  Порядок
використання коштів,  передбачених у державному бюджеті для здійснення
реабілітації дітей з інвалідністю» (далі – Постанова).

6 Акти 
центра
льних 
органі
в 
викона
вчої 
влади

Наказ Мінсоцполітики від  27.09.2018  № 1423 „Про затвердження форм
документів  щодо  направлення  окремих  категорій  осіб  на
комплексну реабілітацію (абілітацію)”, зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 16.10.2018 за № 1160/32612.
Наказ  Міністерства  охорони здоров’я  України від  08.07.2007 № 623 «Про
затвердження  форм  індивідуальної  програми  реабілітації  осіб  та  дітей  з
інвалідністю  та  порядку  їх  складання»  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції України 19.10.2007 № 1197/14464.

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстав

а  для
отриман
ня 

Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю,  розроблена на
підставі Державної типової програми реабілітації та обов’язково вписаною
лікарсько – консультативною комісією в індивідуальну програму реабілітації
обраного батьками реабілітаційного центру.

8 Вибір
реабіліт
аційної
установ
и

Перелік реабілітаційних установ, які здійснюють заходи із реабілітації дітей
з інвалідністю розміщені на веб-сайті  Мінсоцполітики (www.msp.gov.ua)  у
розділі  «Інвалідність»  -  «Реабілітація  дітей  з  інвалідністю»  -  «Перелік
реабілітаційних установ».

9   Перелі
к
необхід
них
докумен
тів

Відповідно  до  пункту  6  постанови  №  309  від  27.03.2019  законний
представник  дитини  з  інвалідністю  подає  до  місцевого  органу  наступні
документи.
1.  Заява  про направлення дитини до реабілітаційної  установи у  довільній
формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу, термін
заїзду.
2.  Індивідуальна  програма  реабілітації,  видана  медико-соціальною
експертною  комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-
профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) із зазначенням обраної
реабілітаційної установи.
3.Паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, та/ або іншого
документа, що посвідчує особу дитини.
4. Документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків (особистий ідентифікаційний код дитини
з інвалідністю).
5.Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма
№ 027/о).
6. Довідка про склад сім’ї.
7. Копія паспорту та коду платника податків законного представника.

1
0

Спосіб
подання
докумен

Для  одержання  послуги  законні  представники   дітей  з  інвалідністю
звертаються  до  уповноважених  органів  за  місцем  проживання  (до
уповноважених  ОТГ,  сільських(селищних)  рад). Уповноважені  ОТГ,

http://www.msp.gov.ua/
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тів та їх
обробка

сільських  (селищних)  рад  обов’язково  завіряють  всі  копії  документів
подані законним представником. («Згідно з оригіналом дата, підпис, ПІБ
уповноваженої, печатка») та вже повним пакетом документів передають
до управління соціального захисту.

1
1

Платніс
ть
(безопла
тність)
надання 

Адміністративна  послуга надається безоплатно

1
2

Строк
надання 5  робочих днів

1
3

Перелік
підстав
для
відмови
у
наданні
реабіліт
аційних
послуг

Подання документів до заяви не в повному обсязі, відсутність рекомендацій
в індивідуальній програмі реабілітації щодо місця проведення та отримання
реабілітаційних послуг.

14 Порядок
опрацюв
ання
докумен
тів та їх
направл
ення  до
реабіліт
аційної
установ
и

Місцевий  орган  протягом  п’яти  робочих  днів  з  дати  подання  заяви  та
необхідних  документів  укладає  договір  про  здійснення  для  дитини
реабілітаційних заходів  у трьох примірниках (один – для місцевого органу,
другий – для реабілітаційної установи, третій – для одного з батьків дитини чи
її  законного  представника),  в  якому  зазначаються  строки  здійснення
реабілітаційних заходів у реабілітаційній установі, їх вартість. Усі примірники
договору,  підписані  уповноваженою  особою  місцевого  органу  скріплені
печаткою  та  одним  із  батьків  дитини  або  її  законним  представником
передаються  реабілітаційній  установі.  (пункт  13,  постанови  №  309  від
27.03.2019). 

15 Результа
т
надання
адмініст
ративної
послуги

Реабілітаційна установа після здійснення для дитини реабілітаційних заходів
подає місцевому органові акт наданих послуг, а також видає у довільній формі
одному з батьків дитини чи її законному представникові довідку про здійснені
реабілітаційні заходи та результати реабілітації.(пункт 15 постанови № 309 від
27.03.2019)

                                                      ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги

«ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ (ПУТІВКИ) ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА / АБО
ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВ СФЕРИ

УПРАВЛІННЯ МІНСОЦПОЛІТИКИ

№
п/п

Етапи послуги Відповідальна посадова
особа Дія

(В, У,П,З )

Стро
к

вико
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нанн
я

1

Прийняття  заяв  та
перевірка  наявності
повного  пакету
документів,  реєстрація
у відповідному журналі

Спеціаліст відділу соціального
захисту населення та надання

муніципальних послуг

В

1
день

2

Формування  особової
справи та передача для
контролю  за
правильністю
прийняття  заяви  та
необхідних  документів
Інформування
отримувача  або  його
законного представника
про  прийняте  рішення
щодо  направлення  на
комплексну
реабілітацію
(абілітацію)
Подання  повідомлення
про  направлення
отримувача  на
комплексну
реабілітацію
(абілітацію)

Начальник  відділу   соціального
захисту  населення  та  надання
муніципальних послуг

Спеціаліст  відділу  соціального
захисту  населення  та  надання
муніципальних послуг

Спеціаліст  відділу  з  питань
обслуговування осіб з інвалідністю,
ветеранів війни та праці

В

В

В

В

5 
днів

Загальна кількість днів надання послуг 5 днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 5 днів

Умовні позначки: В – виконує, У – бер
е участь, П – погоджує, З – затверджує.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

«Надання одноразової матеріальної допомоги Почесним донорам України
на поліпшення житлово-побутових умов »

                                               Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнах
одження

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с.  Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськи
й
Постольненськ
ий округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськи
й 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради

2

Інформаці
я  щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон/
факс
(довідки),
адреса

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada379@u

rada_postolne@
ukr.net

kekine@ukr.net krovne@ukr.net

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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електронн
ої  пошти
та веб-
сайт 

s_radanik@ukr
.net

kr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони 

України
Закон України «Про донорство крові та її компонентів» 23.06.1995

5 Районної програми соціального захисту населення на 2020 рік
Умови отримання адміністративної послуги

6 Підстава
для
одержан
ня
матеріал
ьної
одноразо
вої
допомог
и

Наявність статусу відповідної категорії

7 Категорія,
яка  має
право  на

одержан
ня
матеріал
ьної
одноразо
вої
допомог
и

Почесні донори України

8 Вичерпн
ий
перелік
докумен
тів,
необхідн
их  для
отриман
ня
матеріал
ьної
одноразо
вої
допомог
и

Заява;
копія паспорта (з пред’явленням оригіналу);
копія  довідки  про  присвоєння  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника
податків  заявника  (  не  подається  фізичними  особами,  які  через  свої  релігійні
переконання відмовляються  від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника  податків  та  повідомили  про  це  відповідному  контролюючому  органу  і
мають відмітку у паспорті) з пред’явленням оригіналу;
копія документу, що підтверджує наявність статусу  Почесний донор України;
реквізити рахунку в уповноваженому банку.

9
Порядок
та спосіб
подання

Заява та документи подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у
паперовій формі

mailto:sevrada379@ukr.net
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докумен
тів,
необхідн
их  для
отриман
ня
матеріал
ьної
одноразо
вої
допомог
и

10 Платність 
(безоплат
ність) 
надання 
адміністра
тивної 
послуги

Безоплатно

11. Перелік 
підстав 
для 
відмови у 
наданні 
адміністра
тивної 
послуги

Надання не повного та неналежно оформленого пакету документів.

12 Результат 
надання 
соціальної
послуги

Надання  одноразової  матеріальної  допомоги/  відмова  у  наданні  одноразової
матеріальної допомоги

Технологічна картка
Надання одноразової матеріальної допомоги Почесним донорам України на

поліпшення житлово-побутових умов

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

4.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5. Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту

в Протягом 1 дня  
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прийнятих рішень населення  та  надання
муніципальних послуг

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
«Надання одноразової матеріальної допомоги особам, що постраждали від

аварії на ЧАЕС 1 категорії (ліквідаторам) з нагоди відзначення Дня
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській

АЕС»   Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезн

аходжен
ня

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка, 1 с.
Миколаївка
42322

Старостинський
Северинівський
округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський
Постольненськи
й округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради
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відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

2

Інформа
ція щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день  –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день  –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3

Телефон
/факс
(довідки
), адреса
електро
нної
пошти
та веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@ukr
.net

тел.
( 0542)69-32-02 
sevrada379@ukr.
net

rada_postolne@u
kr.net

kekine@ukr.net krovne@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони 

України
Закон  України  «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII

5 Районної програми соціального захисту населення на 2020 рік
Умови отримання адміністративної послуги

6 Підстава
для 
одержан
ня 
однораз
ової 
матеріал
ьної 
допомог
и

Наявність статусу відповідної категорії

7 Категорія, яка 
має право на 

одержан
ня 
матеріал
ьної 
однораз
ової 
допомог
и

Особи, що постраждали від аварії на ЧАЕС 1 категорії (ліквідатори)

8 Вичерпн Заява;

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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ий 
перелік 
докумен
тів, 
необхідн
их для 
отриман
ня 
матеріал
ьної 
однораз
ової 
допомог
и

копія паспорта (з пред’явленням оригіналу);
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
заявника  (  не  подається  фізичними  особами,  які  через  свої  релігійні  переконання
відмовляються  від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це  відповідному контролюючому органу і  мають відмітку у  паспорті)  з
пред’явленням оригіналу;
копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (з пред’явленням оригіналу);
реквізити рахунку в уповноваженому банку.

9
Порядок
та 
спосіб 
подання 
докумен
тів, 
необхідн
их для 
отриман
ня 
матеріал
ьної 
однораз
ової 
допомог
и

Заява  та  документи  подаються  заявником  особисто  або  уповноваженою  ним  особою  у
паперовій формі

10 Платніст
ь 
(безопла
тність) 
надання 
адмініст
ративної
послуги

Безоплатно

11. Перелік 
підстав 
для 
відмови 
у 
наданні 
адмініст
ративної
послуги

Надання не повного та належно оформленого пакету документів.

12 Результа
т 
надання 
соціальн
ої 
послуги

Надання одноразової  матеріальної допомоги/ відмова у наданні  одноразової  матеріальної
допомоги
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Технологічна картка
Надання одноразової матеріальної допомоги особам, що постраждали від аварії

на ЧАЕС 1 категорії (ліквідаторам) з нагоди відзначення Дня вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

4.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

«Прийом документів для взяття на облік для отримання грошової
компенсації замість путівки особам, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи»  Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1 Місезнахо

дження
Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.

Старостинський
Северинівський
округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський
Постольненськи
й округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради

Старос
тинськ
ий
Кровне
нський
округ
№
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Шевченка,  1
с.  Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Микол
аївсько
ї
сільськ
ої
ради

2

Інформаці
я  щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи
:
Пн.-Чт.
з  8-00
до  17-
15
Пт. з 8-
00  до
16-00
Вихідн
ий
день  –
субота,
неділя,
святков
і дні.
Прийо
м
громад
ян  не
провод
иться

3

Телефон/
факс
(довідки),
адреса
електронн
ої  пошти
та веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@ukr
.net

тел.
( 0542)69-32-02 
sevrada379@ukr.
net

rada_postolne@u
kr.net

kekine@ukr.net krovne
@ukr.n
et

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони 

України
Закон  України  «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII

5 Акти 
Кабінету 
Міністрів 
України

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  «Деякі  питання  санаторно-курортного
лікування та  відпочинку громадян,  які  постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи».

Умови отримання адміністративної послуги
8 Підстава 

для 
одержанн
я 
компенсац

Наявність статусу відповідної категорії

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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ії
Категорія, яка має
право на 

компенсац
ію

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1категорії та
діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

9 Вичерпни
й перелік 
документі
в, 
необхідни
х для 
отриманн
я 
компенсац
ії

Для 1 категорії:
заява (зразок заяви додається);
копія паспорту та ідентифікаційного коду (при наявності оригіналу);
копія  посвідчення  постраждалого  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  (при
наявності оригіналу);
медична  довідка  для  одержання  путівки  на  санаторно  -  курортне  лікування,
(форма 070/0);
реквізити рахунку в уповноваженому банку.

Для дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською
катастрофою:
заява;
копія  свідоцтва  про  народження  дитини  або  копія  паспорта  (при  наявності
оригіналу);
копія посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);
медична  довідка  для  одержання  путівки  на  санаторно  -  курортне  лікування,
(форма 070/0);
копія паспорту та ідентифікаційного коду одного з батьків дитини з інвалідністю
або особи, яка їх замінює (при наявності оригіналу);
довідку про  склад  сім’ї  або  зареєстрованих  у  житловому приміщенні/будинку
осіб;
реквізити рахунку в уповноваженому банку

10 Порядок 
та спосіб 
подання 
документі
в

Заява  та  документи  подаються  заявником  особисто  або  уповноваженою  ним
особою у паперовій формі

11 Платність 
(безоплат
ність)

Безоплатно

13. Перелік 
підстав 
для 
відмови у 
постановц
і на облік

Надання не повного та належно оформленого пакету документів.

Технологічна картка
Прийом документів для взяття на облік для отримання грошової компенсації

замість путівки особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2. Реєстрація  прийнятих Спеціаліст  відділу в Протягом 1 дня 
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документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

4.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

                                                                                               
                                                                                                   

Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                   ___________Сергій Самотой
                                                                                                  «___»___________20___року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

«Прийом документів для взяття на облік осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи для забезпечення безоплатними путівками
шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок

через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам»
Миколаївська сільська рада

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1 Місцезна
ходження

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.

Старостинський
Северинівський
округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський
Постольненськи
й округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради
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Шевченка,  1
с.  Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

2

Інформаці
я  щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00  до
17-15
Пт.  з  8-00 до 16-
00
Вихідний  день  –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3

Телефон/
факс
(довідки),
адреса
електронн
ої  пошти
та веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@ukr
.net

тел.
( 0542)69-32-02 
sevrada379@ukr.
net

rada_postolne@u
kr.net

kekine@ukr.net krovne@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони 

України
Закон  України  «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII

5 Акти 
Кабінету 
Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання санаторно-курортного лікування та
відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Умови отримання адміністративної послуги
6 Підстава 

для 
одержанн
я 
санаторно
-
курортног
о 
лікування

Наявність статусу відповідної категорії

7 Категорія, яка 
має право на 

санаторно
-
курортног
о 
лікування

Громадяни,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  1категорії  та  діти  з
інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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8 Вичерпни
й перелік 
документі
в, 
необхідни
х для 
отриманн
я 
санаторно
-
курортног
о 
лікування

Для 1 категорії:
заява (зразок заяви додається);
копія паспорту та ідентифікаційного коду (при наявності оригіналу);
копія  посвідчення  постраждалого  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  (при  наявності
оригіналу);
медична довідка для одержання путівки на санаторно - курортне лікування, (форма 070/0);

Для  дітей  з  інвалідністю,  інвалідність  яких  пов’язана  з  Чорнобильською
катастрофою:
заява;
копія свідоцтва про народження дитини або копія паспорта (при наявності оригіналу);
копія посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);
медична довідка для одержання путівки на санаторно - курортне лікування, (форма 070/0);
копія паспорту та ідентифікаційного коду одного з батьків дитини з інвалідністю або особи,
яка їх замінює (при наявності оригіналу);
довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.

9 Порядок 
та спосіб 
подання 
документі
в, 
необхідни
х для 
отриманн
я 
санаторно
-
курортног
о 
лікування

Заява  та  документи  подаються  заявником  особисто  або  уповноваженою  ним  особою  у
паперовій формі

10 Платність
(безоплат
ність)

Безоплатно

11. Перелік 
підстав 
для 
відмови у 
постанов
ці на 
облік

Надання не повного та належно оформленого пакету документів.

12 Результат
надання

соціально
ї послуги

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2. Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання

в Протягом 1 дня 
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муніципальних послуг

4.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

       

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова

                                                                                                   Миколаївської
сільської ради

                                                                                                   ___________Сергій
Самотой

                                                                                                  «___»___________20
___року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та іншим категоріям громадян»

Миколаївська сільська рада
Відділ соціального населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання адміністративних послуг
/ виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезн
аходженн
я 

Миколаївська
сільська рада
Сумська

Старостинський
Северинівський
округ № 1

Старостинський
Постольненськи
й округ №2

Старостинський 
Кекинський
округ №3

Старостинськи
й
Кровненський 
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область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка, 1 с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Миколаївської
сільської
ради

Миколаївської
сільської
ради

Миколаївської
сільської
ради

округ №
Миколаївської
сільської
ради

2 Інформа
ція
щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефо
н  /
факс,
електр
онна
адреса,
офіцій
ний
веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@u
kr.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada379@u
kr.net

rada_postolne
@ukr.net

kekine@ukr.ne
t

krovne@ukr.n
et

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони

Україн
и

Закон  України  «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII

5 Акти
Кабіне
ту
Мініст
рів
Україн
и

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  11.07.2018  №  551  «Деякі  питання  видачі
посвідчень  особам,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  та  іншим
категоріям громадян» (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.1992
№ 674 «Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами); постанова Кабінету
Міністрів України від 15.11.1996 № 1391 «Про затвердження переліків видів робіт і місць
за межами зони відчуження, де за урядовими завданнями у 1986–1987 роках виконувались
роботи в особливо шкідливих умовах (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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наслідків Чорнобильської катастрофи»

Умови отримання адміністративної послуги

6 Підста
ва  для
отрима
ння 

Участь  у  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  в  зоні
відчуження;
участь  в  ліквідації  ядерних  аварій  та  випробувань,  військових  навчань  із
застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на
них регламентних робіт;
проживання  на  радіоактивно  забруднених  територіях  у  визначений
законодавством термін;
постраждалі  від  радіаційного  опромінення  внаслідок  будь-якої  аварії,
порушення  правил  експлуатації  обладнання  з  радіоактивною  речовиною
порушення  правил  зберігання  і  поховання  радіоактивних  речовин,  що
сталися не з вини потерпілого;
факт народження дитини після 26 квітня 1986 року від матері / батька, які
належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії
1, 2, 3

7 Перелі
к
необхі
дних
докуме
нтів

Для  видачі  посвідчення  учасника  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС
категорії 1:
заява;
паспорт;
довідка МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з роботами по
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, проходженням військової служби по
ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС (оригінал  або  нотаріально  завірена
копія);
експертний висновок щодо захворювання пов’язаного з роботами по ліквідації наслідків
аварії  на  Чорнобильській  АЕС  або  проходженням  військової  служби  по  ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (оригінал або нотаріально завірена копія);
2 фото 3х4.
Для видачі посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії 1:
заява;
паспорт;
довідка  МСЕК  про  встановлення  інвалідності  відповідної  групи,  пов’язаної  з
Чорнобильською катастрофою (оригінал або нотаріально завірена копія);
експертний  висновок  щодо  захворювання  пов’язаного  з  наслідками  Чорнобильської
катастрофи (оригінал або нотаріально завірена копія);
2 фото 3х4.
Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 1:
заява;
паспорт;
довідки, що підтверджує участь у ліквідації  ядерних аварій,  ядерних випробуваннях, у
військових  навчаннях  із  застосуванням  ядерної  зброї,  у  складанні  ядерних  зарядів  та
проведенні  на  них  регламентних  робіт,  виданої  відповідною  військової  частиною  або
архівною  установою  держави,  на  території  якої  проводились  ядерні  випробування,
військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;
висновок  міжвідомчої  експертної  ради  про  причинний   зв’язок  інвалідності  чи
захворювання  з  ядерною  аварією,  ядерними  випробуваннями  або  військовими
навчаннями, із застосуванням ядерної зброї, складанням ядерних зарядів та проведенням
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на них регламентних робіт (оригінал або нотаріально завірена копія);
довідка МСЕК (оригінал або нотаріально завірена копія);
2фото 3х4.
Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорії 1:
заява;
паспорт;
висновок  міжвідомчої  експертної  ради  про  причинний  зв’язок  інвалідності  чи
захворювання  з  відповідною  аварією,  порушеннями  правил  експлуатації  обладнання  з
радіоактивної речовиною тощо (оригінал або нотаріально завірена копія);
довідка МСЕК (оригінал або нотаріально завірена копія);
2 фото 3х4.
Для  видачі  посвідчення  учасника  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС
категорії 2, 3:
заява;
паспорт;
довідка про підвищену оплату праці  в зоні  відчуження із  зазначенням кількості  днів і
населеного пункту, підтвердженої первинними документами (наказ чи розпорядження про
відрядження  до  зони  відчуження  із  зазначенням  періоду  роботи  (служби)  в  зоні
відчуження,  особового  рахунка,  табеля  обліку  робочого  часу,  посвідчення  про
відрядження  в  зону  відчуження  з  відміткою  підприємства  про  прибуття  та  вибуття
працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);
архівна довідка про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження із зазначенням
періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населення пункти зони
відчуження, довідка командира військового частини, військовий квиток, витяг з особової
справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку;
2 фото 3х4.
Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 2, 3:
заява;
паспорт;
довідки, що підтверджує участь у ліквідації  ядерних аварій,  ядерних випробуваннях, у
військових  навчаннях  із  застосуванням  ядерної  зброї,  у  складанні  ядерних  зарядів  та
проведенні  на  них  регламентних  робіт,  виданої  відповідною  військової  частиною  або
архівною  установою  держави,  на  території  якої  проводились  ядерні  випробування,
військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;
військовий квиток (за необхідністю);
завірений  в  установленому  порядку  витяг  з  особової  справи  військовослужбовця  (за
необхідністю);
2 фото 3х4.
Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2:
заява;
паспорт;
довідка, видана Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською
обласними державними адміністраціями (додатки № 3 або № 4);
2 фото 3х4.
Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорія 2:
заява;
паспорт;
висновок  міжвідомчої  експертної  ради  про  причинний   зв’язок  інвалідності  чи
захворювання  з  відповідною  аварією,  порушеннями  правил  експлуатації  обладнання  з
радіоактивної речовиною тощо;
2 фото 3х4.
Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 3:
заява;
паспорт;
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довідка встановленого зразка (додатки № 5 або № 6);
2 фото 3х4.
Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Г:
заява;
паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
довідка встановленого зразка (додаток № 7);
2 фото 3х4.
Для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, серії Д:
заява;
паспорт матері або батька дитини заявника;
паспорт матері або батька дитини, постраждалого від Чорнобильської катастрофи;
посвідчення постраждалого від Чорнобильської катастрофи;
свідоцтво про народження дитини та паспорт при наявності;
довідка про реєстрацію / місця проживання / перебування дитини.
Для видачі вкладки до посвідчення дитини з інвалідністю, інвалідність якої пов'язана з
Чорнобильською катастрофою серії Д:
заява;
довідка про реєстрацію / місця проживання / перебування дитини;
копія посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Д;
експертний висновок про причинний зв’язок інвалідності  з наслідками Чорнобильської
катастрофи (оригінал або нотаріально завірена копія).
Для  видачі  посвідчення  дружини  (чоловіка)  померлого  (померлої)  громадянина
(громадянки)  з  числа  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС
(потерпілих від Чорнобильської катастрофи), віднесених до категорії 1, 2, або з числа
учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на Чорнобильській АЕС категорії  3,  смерть якого
(якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або участю у ліквідації інших ядерних
аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у
складані ядерних зарядів та проведенні  на них регламентних робіт,  а також опікуну
дітей померлого (померлої)  громадянина (громадянки),  смерть якого (якої)  пов’язана з
Чорнобильською катастрофою:
заява;
паспорт;
свідоцтво про одруження;
свідоцтво про смерть громадянина постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи
або  свідоцтво  про  смерть  громадянина,  який  брав  участь  у  ліквідації  інших  ядерних
аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у
складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;
посвідчення  померлого  громадянина,  постраждалого  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи;
експертний  висновок  щодо  причинного  зв’язку  смерті  з  наслідками  Чорнобильської
катастрофи,  або  участю  у  ліквідації  інших  ядерних  аварій,  ядерних  випробуваннях,
військовим навчанням, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних
робіт (оригінал або нотаріально завірена копія);
довідка з с/р про склад сім’ї;
довідка  з  с/р  (про  те,  що  на  момент  смерті  проживали  разом  та  вели  спільне
господарство);
2 фото 3х4.

8 Спосіб
поданн
я
докуме
нтів 

Заява та документи подаються заявником особисто або уповноваженою ним
особою у паперовій формі

9 Платні Послуга надається безоплатно



128

сть
(безоп
латніст
ь)
наданн
я 

10 Строк
наданн
я

Рішення  про  видачу  або  відмову  у  видачі  посвідчення  приймається  у
місячний термін  з  дня  надходження необхідних документів  до  органу  що
видає посвідчення.

11 Перелі
к
підстав
для
відмов
и  у
наданн
і 

Надання не повного та належно оформленого пакету документів;
втрата статусу

12 Резуль
тат
наданн
я
адмініс
тратив
ної
послуг
и

Отримання чи  відмова  у  видачі  посвідчень  відповідно  до  Порядку  видачі
посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
та  іншим  категоріям  громадян,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 11.07.2018 № 551 (зі змінами)

13 Спосо
би
отрима
ння
відпові
ді
(резуль
тату)

Особам  постраждалим  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  та  іншим
категоріям громадян посвідчення видаються особисто

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

4. Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання

в Протягом 1 дня
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соціального  захисту
населення

муніципальних послуг

5.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова

                                                                                                   Миколаївської
сільської ради

                                                                                                   ___________Сергій
Самотой

                                                                                                  «___»___________20
___року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
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«Призначення деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість
путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування»

Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання адміністративних
послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1. Місцез
находж
ення

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с.  Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради

2. Інформ
ація
щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00  до
17-15
Пт.  з  8-00  до  16-
00
Вихідний  день  –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3. Телефо
н/факс
(довідк
и),
адреса
електро
нної
пошти
та  веб-
сайт

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@ukr
.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada379@u
kr.net

rada_postolne
@ukr.net

kekine@ukr.net krovne@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони
України

Закон України «Про реабілітації осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005

5. Акти
Кабінет
у
Міністр

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  07.02.2007  № 150  «Про  затвердження
Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість
санаторно-курортної  путівки  та  вартості  самостійного  санаторно-курортного
лікування».

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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ів
України

Умови отримання адміністративної послуги

6. Підстав
а  для
одержа
ння
послуги

- заява про виплату грошової компенсації;
- необхідність санаторно-курортного оздоровлення;
- неодержання протягом попередніх трьох календарних років безоплатної путівки до
санаторно-курортного закладу; 
-  право на грошову компенсацію за самостійне лікування настає з  дня звернення із
заявою про її виплату один раз на три календарних роки (рахуючи рік, коли особа з
інвалідністю  проходила  самостійно  санаторно-курортне  лікування)  за  умови
перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

7 Перелік
необхід
них
докуме
нтів

- Заява про виплату грошової компенсації встановленого зразка; 
- паспорт громадянина України та його копія;
- медична  довідка  лікувальної  установи  за  формою  №  070/о  щодо  необхідності
забезпечення санаторно-курортним лікуванням; 
-  документ  про  сплату  повної  вартості  санаторно-курортної  путівки  строком
санаторно-курортного  лікування  не  менш  як  18  днів,  що  засвідчує  проходження
особою з інвалідністю санаторно-курортного лікування (тільки для виплати грошової
компенсації за самостійне лікування); 
- посвідчення  особи  з  інвалідністю,  що  підтверджує  її  належність  до  категорії
громадян. 
Грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування особі з інвалідністю, яка
працює (навчається), виплачується на підставі довідки з місця роботи (навчання) про
те,  що  вона  протягом  трьох  років  не  одержувала  безоплатну  санаторно-курортну
путівку(для працюючих).

8 Спосіб
поданн
я
докуме
нтів  та
їх
обробка

Документи  подаються  особисто  заявником,  законним  представником  або
представником.
Для  отримання  послуги  отримувачі  або  їх  законні  представники  звертаються  до
уповноважених  органів  за  місцем  проживання  (до  уповноважених  ОТГ,
сільських(селищних) рад). 
Уповноважені  ОТГ,  сільських  (селищних)  рад  обов’язково  завіряють  всі  копії
документів («Згідно з оригіналом дата, підпис, ПІБ уповноваженої, печатка»)

9 Платніс
ть
(безопл
атність)
надання
послуги

Безоплатно

10 Строк
надання
послуги

Заява реєструється в день звернення, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня подання
заяви Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків,
передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

11 Перелік
підстав
для
відмови
у
наданні
послуги

- відсутність статусу;
-отримання безоплатної санаторно-курортної путівки;
 - смерті особи, яка мала право на грошову компенсацію, але за життя її не отримала; 

- подання документів не в повному обсязі.

12 Результ
ат
надання
послуги

Призначення компенсації

13. Способ Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі
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и
отрима
ння
відпові
ді
(резуль
тату)

виданої  йому  довіреності,  оформленої  у  відповідності  з  вимогами  чинного
законодавства.

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

4.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова

                                                                                                   Миколаївської
сільської ради

                                                                                                   ___________Сергій
Самотой

                                                                                                  «___»___________20
___року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

«Призначення грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким
категоріям громадян»

Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання адміністративних
послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1. Місцез
находж
ення 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с.  Миколаївка
42322
відділ

Старостинський
Северинівський
округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський
Постольненськи
й округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради

Старостинсь
кий
Кровненськи
й 
округ №
Миколаївськ
ої
сільської
ради
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соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

2. Інформ
ація
щодо
режим
у
роботи

 Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00  до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-00
Вихідний  день  –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян не
проводитьс
я

3. Телефо
н/факс
(довідк
и),
адреса
електр
онної
пошти
та  веб-
сайт

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@ukr
.net

тел.
( 0542)69-32-02 
sevrada379@ukr.
net

rada_postolne@u
kr.net

kekine@ukr.net krovne@ukr.
net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони
Україн
и 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту» від 22.10.1993
Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000

5. Акти
Кабіне
ту
Мініст
рів
Україн
и 

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  17.06.2007  № 785  «Про  затвердження
Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким
категоріям громадян».

Умови отримання адміністративної послуги

6. Підста
ва  для
одержа
ння
послуг
и

Заява про виплату компенсації;

7 Перелі
к
необхі
дних

- Заява про виплату компенсації;
- копія паспорту громадянина України;
-копія ідентифікаційного коду;
- посвідчення особи, що підтверджує її належність до зазначених категорій громадян та

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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докуме
нтів

його копія
- довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія.
- реквізити банківської установи;
- довідка про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, про підтвердження 
проходження санаторно-курортного  лікування  або зворотний талон санаторно-
курортної путівки строком санаторно-курортного  лікування не менш як 18 днів;( тільки 
для виплати грошової компенсації за самостійне лікування);
Для представника:
- Паспорт громадянина України та його копія;
- довіреність.

8. Спосіб
поданн
я
докуме
нтів

Документи подаються особисто заявником, законним представником або представником.
Для  отримання  послуги  отримувачі  або  їх  законні  представники  звертаються  до
уповноважених  органів  за  місцем  проживання  (до  уповноважених  ОТГ,
сільських(селищних) рад). 
Уповноважені  ОТГ,  сільських  (селищних)  рад  обов’язково  завіряють  всі  копії
документів («Згідно з оригіналом дата, підпис, ПІБ уповноваженої, печатка»)

9. Платні
сть
(безопл
атність
)
наданн
я

Безоплатно

10. Строк
наданн
я

Грошова компенсація виплачується  особам  через  два  роки після  звернення  із  заявою 
про  виділення  путівки  або  виплату  грошової  компенсації,  якщо  вони  протягом 
цього   періоду   не одержували безоплатної санаторно-курортної путівки.
Заява реєструється в день звернення,  але не пізніше  п'ятнадцяти днів від дня подання
заяви Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків,
передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

11. Перелі
к
підстав
для
відмов
и  у
наданн
і
послуг
и

- відсутність статусу;
-отримання безоплатної санаторно-курортної путівки;
 - смерті особи, яка мала право на грошову компенсацію, але за життя її не отримала; 

- Подання документів не в повному обсязі..

12. Результ
ат
наданн
я
послуг
и

Призначення компенсації

13. Способ
и
отрима
ння
відпові
ді
(резуль
тату)

Для  отримання  послуги  отримувачі  або  їх  законні  представники  звертаються  до
уповноважених  органів  за  місцем  проживання  (до  уповноважених  ОТГ,
сільських(селищних) рад). 
Уповноважені  ОТГ,  сільських  (селищних)  рад  обов’язково  завіряють  всі  копії
документів («Згідно з оригіналом дата, підпис, ПІБ уповноваженої, печатка»)
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Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

4.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова

                                                                                                   Миколаївської
сільської ради

                                                                                                   ___________Сергій
Самотой

                                                                                                  «___»___________20
___року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

«Призначення одноразової матеріальної допомоги особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим

особам»
Миколаївська сільська рада

Відділ соціального захисту та надання муніципальних послуг

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної

громади
1. Місцезнах

одження 
Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинсь
кий
Постольнен
ський  округ
№2
Миколаївськ
ої
сільської

Старостинськи
й 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради
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с.  Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

ради

2. Інформаці
я  щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян
не
проводитьс
я

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3. Телефон/ф
акс
(довідки),
адреса
електронн
ої  пошти
та  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@ukr
.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada379@u
kr.net

rada_postoln
e@ukr.net

kekine@ukr.net krovne@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони
України 

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
від 21.03.1991

5. Акти
Кабінету
Міністрів
України 

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  12  квітня  2017  року  №  256  «Деякі
питання  використання  коштів  державного  бюджету  для  виконання  заходів  із
соціального захисту дітей,  сімей,  жінок та інших найбільш вразливих категорій
населення»

Умови отримання адміністративної послуги

6. Підстава
для
отримання

Допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з
подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам, які
отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу, якщо розмір таких виплат
у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів
для осіб, які втратили працездатність.

7. Перелік
необхідни
х
документі

- Заява встановленого зразка;
- ксерокопія паспорту  громадянина України;
- копія ідентифікаційного коду;
-  довідка з лікарні про підтвердження тривалої хвороби ( видана особі в тім, що

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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в перебувала  на  стаціонарному лікуванні,  термін  проходження  лікування,  діагноз
хвороби,  перелік рекомендованих ліків та  препаратів,  лікування проводилось за
власні  кошти).  Підтверджуючі  документи  про  лікування  (чеки  придбаних
медичних препаратів згідно рекомендацій лікарів);
-  інші  документи,  що  підтверджують  перебування  у  складних  життєвих
обставинах.
Для непрацюючих малозабезпечених осіб:
- пенсійне  посвідчення  або  посвідчення  отримувача  державної  соціальної
допомоги.
Для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або один з батьків, опікуни чи
піклувальники (законні представники) додають:
- паспорт та/або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби -
паспорт  законного  представника  та  документа,  що  підтверджує  його
повноваження);
-  висновок  медико-соціальної  експертної  комісії,  лікувально-консультативної
комісії  лікувально-профілактичного  закладу  (для  дітей  з  інвалідністю)  про
встановлення інвалідності.

8. Спосіб
подання
документі
в  та  їх
обробка

Для отримання послуги отримувачі або їх законні представники звертаються до
уповноважених  органів  за  місцем  проживання  (до  уповноважених  ОТГ,
сільських(селищних) рад). 
Уповноважені ОТГ, сільських (селищних) рад обов’язково завіряють всі копії
документів («Згідно з оригіналом дата, підпис, ПІБ уповноваженої, печатка»)

9 Платність
(безоплатн
ість)
надання 

Безоплатно

10. Строк
надання

Рішення  про  надання  або  відмову  в  наданні  допомоги  приймається  протягом
місяця з дня подачі заяви на засіданні комісії щодо прийняття рішення про надання
або відмову у наданні одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам, яка створена при
управлінні праці та соціального захисту населення

11. Перелік
підстав
для
відмови  у
наданні
послуги

1.Допомога не виплачується у разі смерті особи;
2. У разі припинення інвалідності.
3. Якщо дохід особи перевищує два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили
працездатність.
4. Подання документів не в повному обсязі.

12. Результат
надання
соціальної
послуги

Надання  одноразової  матеріальної  допомоги/  відмова  у  наданні  одноразової
матеріальної допомоги

13. Способи
отримання
відповіді
(результат
у)

Отримання результату заявником особисто або через уповноважених осіб. 

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)
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1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

4.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                   Сільський голова

Миколаївської  сільської
ради
___________Сергій Самотой
«___»___________20___рок
у

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

«Відпочинок та оздоровлення дітей в дитячих центрах «Артек» і «Молода
гвардія»

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг
Миколаївська сільська рада

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезнаходже
ння 

Миколаївськ
а  сільська
рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення та

Старостинсь
кий
Северинівсь
кий округ №
1
Миколаївськ
ої
сільської
ради

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївсько
ї
сільської
ради

Старости
нський 
Кекинськ
ий
округ
№3
Миколаїв
ської
сільської
ради

Старостинсь
кий
Кровненськи
й 
округ №
Миколаївсь
кої
сільської
ради
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надання
муніципальн
их послуг

2 Інформація
щодо  режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян не
проводитьс
я

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян не
проводитьс
я

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з
8-00  до
17-15
Пт. з 8-00
до 16-00
Вихідни
й  день  –
субота,
неділя,
святкові
дні.
Прийом
громадя
н  не
проводи
ться

3 Телефон / факс,
електронна
адреса,
офіційний  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@u
kr.net

тел.
(  0542)69-
32-02 
sevrada  379@
ukr  .  net

rada  _  postolne
@  ukr  .  net

kekine@ukr.net krovne@
ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

4 Закони України Закони  України  „Про  оздоровлення  та  відпочинок  дітей”  від
02.10.2018 № 2576-VIII

5 Акти  Кабінету
Міністрів
України

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  28.11.2011  № 227  „Про
затвердження  Порядку  використання  коштів,  передбачених  у
державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей,
які  потребують  особливої  уваги  та  підтримки,  в  дитячих  центрах
"Артек" і "Молода гвардія” (зі змінами)

6 Акти
центральних
органів
виконавчої
влади

Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.06.2018 № 938
„Про  затвердження  Положення  про  порядок  направлення  дітей  на
оздоровлення  та  відпочинок  до  державного  підприємства  України
«Міжнародний  дитячий  центр  «Артек»  і  державного  підприємства
«Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних
коштів”,  зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції  України  19  липня
2018  р.
за № 841/32293

Умови отримання послуги

7 Підстава  для
отримання 

Мають  право  на  оздоровлення  діти,  пільгової  категорії,  які
потребують особливої уваги та підтримки

8 Перелік
необхідних
документів

Основні  документи  для  всіх  пільгових  категорій  дітей,  які
подаються  уповноваженій  особі  сільських,  селищних  рад  та
об’єднаних територіальних громад::

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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 письмова заява батьків, або осіб, які їх замінюють;
 згода  на  обробку  персональних  даних  органом  соціального

захисту населення;
 копія свідоцтва про народження;
 довідка з місця проживання;
 розписка від батьків (осіб, які їх замінюють) про те, що дитина в

поточному  році  не  забезпечувалась  путівкою  до  закладу
відпочинку  та  оздоровлення  за  рахунок  бюджетних  коштів  (не
враховуючі  пришкільні,  профільні  табори,  табори  праці  та
відпочинку)

Документи по пільговим категоріям:
Для отримання безоплатних путівок
- діти-сироти   і  діти,  позбавлені батьківського піклування – копії

документів, що підтверджують статус дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування;

- діти  з  інвалідністю,  які  здатні  до  самообслуговування
(направляються  в  разі  відсутності  медичних  протипоказань)  –
копії  документів,  що  підтверджує  належність  дитини  до
зазначеної категорії

- діти,  один  з  батьків  яких  загинув  під  час  масових  акцій
громадянського  протесту  або  помер  внаслідок  поранення,
контузії  чи  каліцтва,  одержаних  під  час  масових  акцій
громадянського протесту – копія свідоцтва дитини, батька/матір
якої  внесено до списку осіб,  смерть яких пов’язана з  участю в
масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з
21.11.2013-21.02.2014;

- діти із малозабезпечених сімей – копія довідки про призначення
державної  соціальної  допомоги  малозабезпеченим  сім’ям,  яка
дійсна на період заїзду до дитячих центрів;

- діти  із  багатодітних  сімей –  копія  посвідчення  дитини  з
багатодітної сім’ї або довідка про склад сім’ї;

- для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які
проживаютьв  одному дитячому будинку сімейного типу або в
одній  прийомній  сім’ї –  довідка  про  склад  сім’ї,  копія
розпорядження про створення ДБСТ або ПС;

Для отримання путівок із частковою оплатою 20% вартості,  яка
сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших
джерел, не заборонених законодавством
- для  дітей  осіб,  визнаних  учасниками  бойових  дій –  копія

посвідчення учасника бойових дій;
- для дітей, які перебувають на диспансерному обліку – медична

довідка за формою 079/о;
- для  членів  дитячих  творчих  колективів  і  спортивних  команд

(переможці  міжнародних  олімпіад,  конкурсів,  фестивалів,
змагань,  спартакіад) –  список  членів  творчих  колективів,
спортивних  команд  завірений  керівником  закладу,  копії
посвідчень,  дипломів,  грамот  або  інших  документів,  що
підтверджують відповідні досягнення (1-3 особисте або командне
місце),  отриманих  у  поточному  або  попередньому  році,  з
перекладом українською мовою;

- для  талановитих  та  обдарованих  дітей  (переможців
міжнародних,  всеукраїнських  олімпіад,  конкурсів,  змагань...) –
копії  посвідчень,  дипломів,  грамот  або  інших  документів,  що
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підтверджують відповідні досягнення (1-3 особисте або командне
місце),  отриманих  у  поточному  або  попередньому  році,  з
перекладом українською мовою;

Для отримання путівок із частковою оплатою 30% вартості,  яка
сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших
джерел, не заборонених законодавством
- діти,  зареєстровані  як  внутрішньо  переміщені  особи –  копія

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;
- для  членів  дитячих  творчих  колективів  і  спортивних  команд

(переможці  всеукраїнських  олімпіад,  конкурсів,  фестивалів,
змагань,  спартакіад) –  список  членів  творчих  колективів,
спортивних  команд  завірений  керівником  закладу,  копії
посвідчень,  дипломів,  грамот  або  інших  документів,  що
підтверджують відповідні досягнення (1-3 особисте або командне
місце),  отриманих  у  поточному  або  попередньому  році,  з
перекладом українською мовою;

- для  талановитих  та обдарованих  дітей  (переможців  обласних
олімпіад,  конкурсів,  змагань...) –  копії  посвідчень,  дипломів,
грамот  або  інших  документів,  що  підтверджують  відповідні
досягнення  (1-3  особисте  або  командне  місце),  отриманих  у
поточному  або  попередньому  році,  з  перекладом  українською
мовою;

Для отримання путівок із частковою оплатою 50% вартості,  яка
сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших
джерел, не заборонених законодавством
- відмінники навчання – копія табеля за останній навчальний рік;
- лідери дитячих громадських організацій  – клопотання керівного

органу громадської організації;
- для  членів  дитячих  творчих  колективів  і  спортивних  команд

(переможці  обласних  олімпіад,  конкурсів,  фестивалів,  змагань,
спартакіад) –  список  членів  творчих  колективів,  спортивних
команд завірений керівником закладу, копії посвідчень, дипломів,
грамот  або  інших  документів,  що  підтверджують  відповідні
досягнення  (1-3  особисте  або  командне  місце),  отриманих  у
поточному  або  попередньому  році,  з  перекладом  українською
мовою;

- для талановитих та обдарованих дітей (переможців обласних,
міських  районних  олімпіад,  конкурсів,  змагань...) –  копії
посвідчень,  дипломів,  грамот  або  інших  документів,  що
підтверджують відповідні досягнення (1-3 особисте або командне
місце),  отриманих  у  поточному  або  попередньому  році,  з
перекладом українською мовою.

Документи,  що  надаються  батьками,  або  особами,  що  їх
замінюють в ДПУ «МДЦ«АРТЕК»:
 заява на обробку персональних даних;
 заява (доручення) на дозвіл самостійно забрати дитину з центру;
 заява на надання медичної допомоги;
 довідка за формою 079-о;
 медична довідка про епідоточення;
 анкета.

9 Спосіб  подання Заява  та  документи  подаються  батьками,  або  особами,  що  їх
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документів замінюють до уповноважених сільських, селищних рад та об’єднаних
територіальних громад.
Уповноважені  ОТГ,  сільських  (селищних)  рад  обов’язково
завіряють всі копії документів («Згідно з оригіналом дата, підпис,
ПІБ  уповноваженої,  печатка»)  та  передають  до  управління
соціального захисту населення

1
0

Платність
(безоплатність)
надання 

Послуга надається безоплатно
Путівки - безоплатні, або з частковою оплатою

1
1

Строк надання У разі наявності путівки відповідно до пільгової категорії

1
2

Перелік  підстав
для  відмови  у
наданні 

- відсутність підстав для надання путівки;
- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
- не повний пакет документів;
- підписання  заяви  та  документів  особою,  яка  не  має  на  це
повноважень;
- подані  документи  не  відповідають  вимогам,  визначеним  у
законодавстві.

1
3

Результат
надання
послуги

Отримання оздоровчих послуг

_______________

                                                                                            
Технологічна картка

Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування та
оздоровлення

 

№

п/
п

Етапи послуги
Відповідальна

посадова особа і
структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання

(днів)

1.
 Прийом і перевірка повноти
пакету документів

Спеціаліст відділу захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

В Протягом 1  дня

2.
Реєстрація заяви Спеціаліст відділу захисту

населення  та  надання
муніципальних послуг

В Протягом 1  дня

3.

 Затвердження документів і
передача  до  управління
соціального  захисту
населення

 Начальник  відділу
захисту  населення  та
надання  муніципальних
послуг

З Протягом 1  дня

4.

Подача  потреби санаторно-
курортних путівок до ДСЗН

Начальник  відділу
захисту  населення  та
надання  муніципальних
послуг

В Протягом 1
місяця

5.

Отримання  путівок  Начальник  відділу
захисту  населення  та
надання  муніципальних
послуг 

В Протягом 1
місяця

6. Реєстрація путівок Спеціаліст відділу  захисту
населення  та  надання

В Протягом 1  дня
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муніципальних послуг

7.
Видача путівки заявнику Спеціаліст відділу  захисту

населення  та  надання
муніципальних послуг

В Протягом 1  дня

Загальна кількість днів надання послуги - 31

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                     Сільський голова
                                                                                     Миколаївської сільської ради
                                                                                      ___________Сергій Самотой
                                                                                      «___»___________20___рок
у

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

«Забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій
громадян»

Миколаївська сільська рада
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг
Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання

адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади
1. Місцезн

аходжен
ня 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул. Шевченка,
1  с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальних
послуг

Старостинський
Северинівський
округ № 1
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський
Постольненськи
й округ №2
Миколаївської
сільської
ради

Старостинський 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради

Старостинськи
й
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради

2. Інформаці
я  щодо
режиму
роботи 

 Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00  до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-00
Вихідний  день  –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
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субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян не
проводитьс
я

громадян  не
проводиться

Прийом
громадян  не
проводиться

Прийом
громадян  не
проводиться

дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3. Телефон/
факс
(довідки),
адреса
електронн
ої  пошти
та  веб-
сайт 

 тел. 
(0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@u
kr.net

тел.
( 0542)69-32-02 
sevrada379@ukr.n
et

rada_postolne@u
kr.net

kekine@ukr.net krovne@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони
України 

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,
Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

5. Акти
Кабінету
Міністрів
України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. № 187 «Порядок забезпечення
санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами
з  питань  соціального  захисту  населення  районних,  районних  у  м.  Києві
держадміністрацій,  виконавчими  органами  міських,  районних  у  містах  (у  разі  їх
утворення (крім м. Києва) рад».

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава
для
отриманн
я послуги

Заява за зареєстрованим місцем проживання особи, а особи, які є громадянами України,
що  переселилися  з  тимчасово  окупованої  території  чи  районів  проведення
антитерористичної операції – за фактичним місцем проживання;
Забезпечується путівками строком на 18-21 день в порядку черговості.

9. Перелік
необхідни
х
документі
в

- Заява;
- Ксерокопія паспорту громадянина України; 
- копія ідентифікаційного коду;
- медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о;
 - документ, що підтверджує наявність інвалідності та його копія. 
- довідки з місця роботи про те, що не видавалася безоплатна путівка;
- копія трудової книжки (1стр. та сторінка з останнім записом );
- пільгове посвідчення (пенсійне посвідчення).
Для внутрішньо переміщених осіб:
- довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія.

10. Спосіб
подання
документі
в  та  їх
обробка

Документи подаються особисто заявником, законним представником або представником,
який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами
чинного законодавства. 
Для  отримання  послуги  отримувачі  або  їх  законні  представники  звертаються  до
уповноважених  органів  за  місцем  проживання  (до  уповноважених  ОТГ,
сільських(селищних) рад). 
Уповноважені  ОТГ,  сільських  (селищних)  рад  обов’язково  завіряють  всі  копії
документів («Згідно з оригіналом дата, підпис, ПІБ уповноваженої, печатка»)

11. Платність
(безоплат
ність)
надання
послуги

Безоплатно

12. Строк Послуга  надається з  урахуванням медичних рекомендацій щодо профілю лікування та

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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надання
послуги

черговості  подання  заяви  в  день  звернення,  але  не  пізніше  п'ятнадцяти  днів  від  дня
подання заяви.

13. Перелік
підстав
для
відмови  у
наданні
послуги

-Закінчення строку дії медичної довідки лікувальної установи за формою № 070/о.
-отримання безоплатної санаторно-курортної путівки за рахунок іншої організації;
 - неповний пакет документів.

14. Результат
надання
послуги

Організація санаторно-курортного лікування.

15. Способи
отриманн
я
відповіді
(результат
у)

Повідомлення здійснюється в телефонному режимі, письмово або іншим способом, що не
суперечить чинному законодавству

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

4.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

5.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                               Сільський голова

                                                                                             Миколаївської сільської
ради

                                                                                                            ____________С
ергій Самотой

                                                                                                              «_____»__________2020 року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
соціальної послуги

«Встановлення статусу та видачі посвідчення Учасник війни»

Відділ соціального захисту населення та муніципальних послуг
Миколаївська сільська рада

Інформація про суб’єкта надання соціальної послуги

Місцезнахо
дження
виконавчог
о  органу
місцевого
самоврядув
ання

  

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.  Шевченка,
1 с. Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальних
послуг

Старостинськи
й
Северинівськи
й округ № 1
Миколаївської
сільської
ради
вул.Молодіжна
буд. 1
с. Северинівка
42301

Старостинськи
й
Постольненськ
ий округ №2
Миколаївської
сільської
ради
вул.Центральна
буд. 89
с. Постольне
42324

Старостинський 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради
вул. Садова,18
с. Кекине
42325

Старостинський
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
рад
вул.Центральна
буд.92
с. Кровне
42323

Інформація
щодо
режиму
роботи
виконавчог
о  органу
місцевого
самоврядув
ання

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний  день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Телефон/ф
акс
(довідки),
адреса

тел.  (0542)77-
66-66
Е-mail:
s_radanik@ukr.

тел.
( 0542)69-32-02
sevrada379@ukr
.net

rada_postolne@
ukr.net

kekine@ukr.net krovne@ukr.ne
t

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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електронно
ї  пошти,
веб-сайт

net

Нормативні акти, якими регламентується надання соціальної послуги

4. Закони України Закон  України  «Про  статус
ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального захисту»

5. Акти Кабінету Міністрів України Постанови  Кабінету  Міністрів
України:
-  від  12.05.1994  №  302  «Про
порядок  видачі  посвідчень  і
нагрудних знаків ветеранів війни», 
- від 26.04.1996 № 458 «Про комісії
для розгляду питань, пов’язаних із
встановленням  статусу  учасника
війни  відповідно  Закону  України
Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»,
-  від  23.09.2015  №739  «Питання
надання  статусу  учасника  війни
деяким особам».

6. Акти центральних органів виконавчої влади Наказ  Міністерства  соціального
захисту  населення  України  від
30.05.1996  №  79  «Про
затвердження Типового положення
про  комісії  для  розгляду  питань,
пов’язаних  із  встановленням
статусу учасника війни відповідно
Закону  України  «Про  статус
ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального захисту»

Умови отримання соціальної послуги

7. Підстава для одержання послуги Послуга  надається  громадянам  на
яких  поширюється  дія  статті  8,  9
Закону  України  «Про  статус
ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального захисту»

8. Перелік необхідних документів 1.Заява;
2. Копія паспорту;
3. Копія ідентифікаційного коду;
4. Фотографія розміром 3х4.
5.Архівні  довідки,  які
підтверджують  факт  роботи  чи
навчання заявника в період війни;
6. Інші  документи,  що
підтверджують  належність  особи
до учасників війни, згідно статей 8,
9  Закону  України  „Про  статус
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ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального захисту”.
7.Особи  з  числа  учасників
антитерористичної  операції  крім
цього  документи,  зазначені  у
пункті  2  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  23.09.2015

№ 739  «Питання  надання
статусу  учасника  війни
деяким особам»

9. Спосіб подання документів Для отримання послуги отримувачі
або  їх  законні  представники
звертаються  до  уповноважених
органів  за  місцем проживання  (до
уповноважених  ОТГ,
сільських(селищних) рад). 
Уповноважені  ОТГ,  сільських
(селищних)  рад  обов’язково
завіряють  всі  копії  документів
(«Згідно  з  оригіналом  дата,
підпис,  ПІБ  уповноваженої,
печатка»)

10. Платність (безоплатність) надання послуги Безоплатно

11. Строк надання послуги Рішення  про  встановлення  статусу
приймається у  10-денний термін з
дня  подання  документів,  у  разі
відсутності  підтверджуючих
документів  можливий  розгляд
питання до 1 місяця.

12. Перелік підстав для відмови у наданні послуги 1.Відсутність законних підстав для
встановлення  статусу  згідно
законодавства України.

2. Подання  документів  не  в
повному обсязі..

13. Результат надання послуги Встановлення  статусу  та  видача
посвідчення учасник війни.

14. Способи отримання відповіді (результату) Посвідчення  учасника  війни,
видаються  особисто  учаснику
війни  або  за  його  дорученням
рідним  чи  іншим  особам,  за  що
вони  розписуються  у  відповідних
документах

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1. Прийом  заяви  та  всіх Спеціаліст  відділу в  Протягом 1 дня
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необхідних документів соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

4.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                       Сільський голова
                                                                                                        Миколаївської сільської ради
                                                                                                         ____________Сергій Самотой
                                                                                                        «_____»__________2020 року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
соціальної послуги

«Встановлення статусу та видача посвідчення (дублікатів) члену сім’ї загиблого
(померлого) ветерана війни

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг 
Миколаївська сільська рада

Інформація про суб’єкта надання соціальної послуги

Місцезн
аходжен
ня
виконав
чого
органу
місцевог
о
самовря
дування

Миколаївська
сільська рада
Сумська  область,
Сумський район 
вул.  Шевченка,  1
с.  Миколаївка
42322
відділ соціального
захисту населення
та  надання
муніципальних
послуг

Старостинс
ький
Северинівс
ький  округ
№ 1
Миколаївсь
кої
сільської
ради
вул.Молоді
жна буд. 1
с.
Северинівк
а
42301

Старостинський
Постольненськи
й округ №2
Миколаївської
сільської
ради
вул.Центральна
буд. 89
с. Постольне
42324

Старостинський 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради
вул. Садова,18
с. Кекине
42325

Старостинський
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
рад
вул.Центральна
буд.92
с. Кровне
42323

Інформа
ція щодо
режиму
роботи
виконав
чого
органу

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00  до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-00
Вихідний  день  –
субота,  неділя,
святкові дні.

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-
00 до 17-15
Пт.  з  8-00
до 16-00
Вихідний

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
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місцевог
о
самовря
дування

Прийом
громадян  не
проводиться

   

день  –
субота,
неділя,
святкові
дні.

Прийом
громадян

не
проводить

ся

святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Телефон
/факс
(довідки
), адреса
електро
нної
пошти,
веб-сайт

тел.  (0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@ukr.net

тел.
(  0542)69-
32-02 
sevrada379
@ukr.net

 
rada_postolne@u
kr.net

kekine@ukr.net krovne@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання соціальної послуги

1 Закони України Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»

2. Акти  Кабінету  Міністрів
України 

Постанова  Кабінету  Міністрів  України
від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і
нагрудних знаків ветеранів війни»
Постанова  Кабінету  Міністрів  України
від 23.09.2015 № 740 «Про затвердження Порядку
надання  статусу  особи,  на  яку  поширюється
чинність Закону України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким
категоріям осіб»

Умови отримання соціальної послуги

3. Підстава  для  отримання
послуги

Загибель(смерть)  внаслідок  поранення,  контузії,
каліцтва чи захворювання, одержаних під час захисту
Батьківщини та за інших підстав, визначених  статтею
10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту».

4. Перелік необхідних документів 1. Заява;
2. Копія паспорту;
3. Копія ідентифікаційного коду;
4. Пенсійне посвідчення;
5. Посвідчення ветерана війни;
6. Фотокартка розміром 3 х 4.
7.Документ  про  нагородження  померлого  (загиблого)
ветерана війни;
8.  Для  пенсіонерів  силових  структур  довідка  з
управління Пенсійного фонду України про перебування
на обліку;
9. Свідоцтво про шлюб;
10.Свідоцтво про народження;

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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11. Свідоцтво про смерть ветерана війни;
12. Посвідчення померлого ветерана війни;
13. Довідка МСЕК померлого ветерана війни;
14.Постанова  штатної  військово-лікарської  комісії
відповідного військового формування;
15.Висновок  судово-медичної  експертизи  про
причинний  зв'язок  смерті  з  пораненням,  контузією,
захворюванням отриманим при захисті Батьківщини;
16.Для сімей осіб, які загинули (померли) під час участі
в антитерористичній операції перелік документів, які є
підставою  для  встановлення  статусу  члена  сім’ї
померлого  (загиблого)  ветерана  війни  визначено
постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015
№ 740

5. Спосіб подання документів Для  отримання  послуги  отримувачі  або  їх  законні
представники  звертаються  до  уповноважених  органів
за  місцем  проживання  (до  уповноважених  ОТГ,
сільських(селищних) рад). 
Уповноважені  ОТГ,  сільських  (селищних)  рад
обов’язково завіряють всі копії документів («Згідно
з  оригіналом  дата,  підпис,  ПІБ  уповноваженої,
печатка»)

6. Платність  (безоплатність)
надання послуги

Безоплатно

7. Строк надання послуги В  день  звернення.  При  первинному  встановленні
статусу – протягом місяця -

8. Перелік  підстав  для  відмови у
наданні послуги

1.Відсутність  законних  підстав  для  встановлення
статусу згідно законодавства України.

2. Подання документів не в повному обсязі.

9. Результат надання послуги Встановлення статусу та видача посвідчення член сім'ї
померлого( загиблого) ветерана війни.

10. Способи  отримання  відповіді
(результату)

Особисто  заявником,  законним  представником  або
представником,  який  діє  на  підставі  виданої  йому
довіреності

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня
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4.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                        Сільський голова

                                                                                                        Миколаївської сільської ради
                                                                                                         ____________Сергій Самотой
                                                                                                        «_____»__________2020 року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
соціальної послуги

«Встановлення статусу та видача посвідчення (дубліката)
 «Особа з інвалідністю внаслідок війни»

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг
Миколаївська сільська рада

Інформація про суб’єкта надання соціальної послуги

Місцез
находж
ення
викона
вчого
органу
місцев
ого
самовр
ядуван
ня

Миколаївська
сільська рада
Сумська область,
Сумський район 
вул. Шевченка, 1
с.  Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальних
послуг

Старостинський
Северинівський
округ № 1
Миколаївської
сільської
ради
вул.Молодіжна
буд. 1
с. Северинівка
42301

Старости
нський
Постольн
енський
округ №2
Миколаїв
ської
сільської
ради
вул.Центр
альна
буд. 89
с.
Постольн
е
42324

Старостинський 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради
вул. Садова,18
с. Кекине
42325

Старостинський
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
рад
вул.Центральна
буд.92
с. Кровне
42323

Інформ
ація
щодо
режим
у
роботи
викона
вчого
органу
місцев
ого
самовр

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з
8-00  до
17-15
Пт. з 8-00
до 16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться
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ядуван
ня

дні.
Прийом
громадян
не
проводит
ься

Телефо
н/факс
(довідк
и),
адреса
електр
онної
пошти,
веб-
сайт

Е-mail:
s_radanik@ukr.ne
t
тел. (0542)77-66-
66

sevrada379@ukr.
net
тел.
( 0542)69-32-02 

rada_posto
lne@ukr.n
et 

kekine@ukr.net krovne@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання соціальної послуги

4. Закони України Закон  України  «Про  статус
ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального захисту» від 22.10.1993

5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова  Кабінету  Міністрів
України
від 12.05.1994 № 302 «Про порядок
видачі  посвідчень  і  нагрудних
знаків  ветеранів  війни»  постанова
Кабінету  Міністрів  України  від
08.09.2015  № 685  «Про
затвердження  Порядку  надання
статусу  особи  з  інвалідністю
внаслідок  війни  особам,  які
отримали  інвалідність  внаслідок
поранення,  контузії,  каліцтва  або
захворювання,  одержаних  під  час
безпосередньої  участі  в
антитерористичній  операції,
забезпеченні її проведення»

Умови отримання послуги

6. Підстава для одержання послуги Настання  інвалідності  внаслідок
поранення,  контузії,  каліцтва  або
захворювання,  одержаних  під  час
захисту  Батьківщини,  під  час
безпосередньої  участі  в
антитерористичній  операції  та  за
інших підстав,  визначених  статтею
7  Закону  України  «Про  статус
ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального захисту»

7. Перелік не обхідних документів І.  Встановлення  статусу  особи  з
інвалідністю  внаслідок  війни
учасникам  бойових  дій  в  зоні
проведення АТО (ООС):
1. Заява.
2. Копія та оригінал паспорта.

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:s_radanik@ukr.net
mailto:s_radanik@ukr.net
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3. Копія ідентифікаційного номера.
4.  Копія  довідки медико-соціальної
експертної  комісії  про  групу  та
причину інвалідності.
5.  Копія  та  оригінал  посвідчення
«Учасник  бойових  дій»(у  разі
встановленні  статусу  посвідчення
УБД вилучаємо);
6.  Копія  витягу  з  протоколу
засідання  Центральної  військово-
лікарської  комісії  по  встановленню
причинного  зв’язку  захворювань,
поранення, контузій, травм, каліцтв,
де  прописано  «ПОРАНЕННЯ
(контузії  або  каліцтва),  ТАК,
ПОВ’ЯЗАНЕ  ІЗ  ЗАХИСТОМ
БАТЬКІВЩИНИ».
7.  Копія  та  оригінал  довідки  про
безпосереднє  залучення  до
виконання  завдань
антитерористичної  операції  чи
здійснення  заходів  із  забезпечення
національної  безпеки  і  оборони,
відсічі  і  стримування  збройної
агресії  Російської  Федерації  в
Донецькій та Луганській областях в
районах її проведення.
9. Фотокартка 3 х 4 см
ІІ.  Встановлення  статусу  особи  з
інвалідністю  внаслідок  війни
учасникам  бойових  дій  на
території інших держав:
1. Заява.
2. Копія та оригінал паспорта.
3. Копія ідентифікаційного коду.
4.  Копія  довідки медико-соціальної
експертної  комісії  про  групу  та
причину інвалідності
5.  Довідка  з  військкомату,  яка
підтверджує безпосередню участь в
бойових діях 
6.  Копія  та  оригінал  посвідчення
«Учасник бойових дій».
7. Копія військового квитка;
8.  Копія  витягу  з  протоколу
засідання  Центральної  військово-
лікарської  комісії  по  встановленню
причинного  зв’язку  захворювань,
поранення, контузій, травм, каліцтв,
де  прописано  .  в  якій  прописано
«ПОРАНЕННЯ  (контузії  або
каліцтва),  ПОВ’ЯЗАНЕ  З
ВИКОНАННЯМ  ОБОВ’ЯЗКІВ
ВІЙСЬКОВОЇ  СЛУЖБИ  ПРИ
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ПЕРЕБУВАННІ  В  КРАЇНАХ  ДЕ
ВЕЛИСЬ БОЙОВІ ДІЇ».
9. Фотокартка 3 х 4 см

ІІІ. Встановлення статусу особи з
інвалідністю  внаслідок  війни,
особами з інвалідністю внаслідок
захворювань,  пов'язаних  з
ліквідацією  наслідків
Чорнобильської катастрофи:
1. Заява.
2. Копія та оригінал паспорта.
3. Копія ідентифікаційного коду.
4.  Копія  довідки медико-соціальної
експертної  комісії  про  групу  та
причину  інвалідності  в  якій
прописано  «ЗАХВОРЮВАННЯ
ПОВ’ЯЗАНЕ  З  ВИКОНАННЯМ
ОБОВ'ЯЗКІВ  ВІЙСЬКОВОЇ
СЛУЖБИ  ПО  ЛІКВІДАЦІЇ
НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС».
5.  Копія  експертного висновку про
встановлення  причинного  зв’язку
інвалідності.
6. Копія архівної довідки про участь
у  ліквідації  наслідків  аварії   на
ЧАЕС.
7.  Копія  та  оригінал  посвідчення
ліквідатора  наслідків  аварії  на
ЧАЕС
8. Фотокартка 3 х 4 
ІV.  Встановлення статусу особи з
інвалідністю  внаслідок  війни
особам,  які  брали  безпосередню
участь  у  бойових  діях  під  час
Другої  світової  війни  та  війни  з
Японією 
1. Заява.
2. Копія та оригінал паспорта.
3. Фотокартка 3 х 4 см
4. Копія ідентифікаційного коду.
5.  Копія  довідки медико-соціальної
експертної  комісії  про  групу  та
причину інвалідності.
6.  Довідка  з  Головного  управління
Пенсійного  фонду  України  про
перебування  на  обліку  (для
пенсіонерів  Міністерства  оборони,
Міністерства  внутрішніх  справ,
Служби безпеки).
7.  Довідка  з  військкомату,  яка
підтверджує безпосередню участь в
бойових  діях  у  період  Другої
світової війни та війни з Японією.
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8.  Посвідчення  «Учасник  бойових
дій»  (при  наявності  статусу
учасника бойових дій).
9. Копія партизанського квитка (для
колишніх партизан).
V.  Встановлення  статусу  особи  з
інвалідністю  внаслідок  війни
добровольцям, які брали участь в
антитерористичній  операції  та
операції  об’єднаних  сил,
формування  яких  не  були
включені до складу Збройних Сил
України:
1. Клопотання про надання статусу
особи  з  інвалідністю  внаслідок
війни  керівника  добровольчого
формування,  до  складу  якого
входила така  особа,  або командира
(начальника)  військової  частини
(органу,  підрозділу)  Збройних Сил,
МВС,  Національної  поліції,
Національної  гвардії  або  іншого
утвореного  відповідно  до  закону
військового  формування  чи
правоохоронного органу, у взаємодії
з якими особа виконувала завдання
антитерористичної  операції  або
особиста заява.
2. Копія та оригінал паспорта.
3. Копія ідентифікаційного коду.
4. Фотокартка 3 х 4 см.
5.  Копія  довідки медико-соціальної
експертної  комісії  про  групу  та
причину інвалідності.
6.  Копії  документів,  що
підтверджують  участь  особи  в
антитерористичній  операції,  або
письмові свідчення не менш як двох
свідків  з  числа  осіб,  які  разом  з
такою  особою  брали  участь  в
антитерористичній  операції  та
отримали статус  учасника  бойових
дій, особи з інвалідністю внаслідок
війни або учасника війни.
8.  Копія  довідки  керівника
Антитерористичного  центру  при
СБУ, Генерального штабу Збройних
Сил про виконання добровольчими
формуваннями  завдань
антитерористичної  операції  у
взаємодії  із  Збройними  Силами,
МВС,  Національною  гвардією  та
іншими  утвореними  відповідно  до
закону  військовими  формуваннями



158

та  правоохоронними  органами,
перебуваючи  безпосередньо  в
районах антитерористичної операції
у період її проведення.
VІІ. Встановлення статусу особи з
інвалідністю  внаслідок  війни
особам,  які  добровільно
забезпечували  (або  добровільно
залучалися  до  забезпечення)
проведення  антитерористичної
операції (у тому числі проводили
волонтерську діяльність):
1. Заява.
2. Копія та оригінал паспорта.
3. Копія ідентифікаційного коду.
4. Фотокартка 3 х 4 см.
5.  Копія  довідки медико-соціальної
експертної  комісії  про  групу  та
причину інвалідності.
6.  Довідка  керівника
Антитерористичного  центру  при
СБУ, Генерального штабу Збройних
Сил  про  добровільне  забезпечення
або добровільне залучення особи до
забезпечення  проведення
антитерористичної  операції  або
рішення  суду  про  встановлення
факту  добровільного  забезпечення
або добровільного залучення особи
до  забезпечення  проведення
антитерористичної  операції  у  разі
відсутності зазначеної довідки.
7 Копія посвідчення волонтера (при
наявності).
VІІІ.  Встановлення статусу особи
з  інвалідністю  внаслідок  війни
особам,  які  мають  статус
учасника Революції Гідності:
1. Заява.
2. Копія та оригінал паспорта.
3. Копія ідентифікаційного коду.
4. Фотокартка 3 х 4 см.
5.  Копія  довідки медико-соціальної
експертної  комісії  про  групу  та
причину інвалідності.
6.  Копія  рішення  міжвідомчої
комісії з питань установлення факту
участі осіб у Революції Гідності та
одержання  ними  в  цей  період
ушкоджень здоров'я
7.  Копія  висновків  лікувально-
профілактичних  закладів  охорони
здоров'я.
Для  продовження  терміну  дії
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посвідчення:
1. Заява.
2.  Копія  довідки медико-соціальної
експертної  комісії  про  групу  та
причину інвалідності. 
3.  Посвідчення   особи  з
інвалідністю  внаслідок  війни
(оригінал).
Копії документів завіряються згідно
оригіналів.

8. Спосіб подання необхідних документів Заява  та  документи  подаються
заявником особисто 
Для отримання послуги отримувачі
або  їх  законні  представники
звертаються  до  уповноважених
органів  за  місцем  проживання  (до
уповноважених  ОТГ,
сільських(селищних) рад). 
Уповноважені  ОТГ,  сільських
(селищних)  рад  обов’язково
завіряють  всі  копії  документів
(«Згідно  з  оригіналом  дата,
підпис,  ПІБ  уповноваженої,
печатка»)

9. Платність (безоплатність) надання послуги Безоплатно

10. Строк надання послуги Рішення  про  встановлення  статусу
приймається у місячний строк з дня
подання необхідних документів

11. Перелік підстав для відмови у наданні послуги 1.Відсутність  законних  підстав  для
встановлення  статусу  згідно
законодавства України.

2. Подання документів не в повному
обсязі.

12. Результат надання послуги Отримання/  відмова  в  отриманні
посвідчення  особи  з  інвалідністю
внаслідок війни

13. Способи отримання відповіді (результату) Посвідчення  особи  з  інвалідністю
внаслідок  війни,  видаються
особисто  особі  з  інвалідністю
внаслідок  війни  або  за  її
дорученням  рідним  чи  іншим
особам, за що вони розписуються у
відповідних документах.

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1. Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання

в  Протягом 1 дня
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муніципальних послуг

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

4.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                    Сільський голова
                                                                                                     Миколаївської сільської ради
                                                                                                       ____________Сергій Самотой
                                                                                                      «_____»__________2020 року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
соціальної послуги

використання коштів районного бюджету на надання одноразової
матеріальної допомоги матерям загиблих учасників антитерористичної

операції на поліпшення житлово-побутових умов проживання

Інформація про суб’єкта надання соціальної послуги

1

Місцезна
ходження
суб’єкта
надання
соціально
ї послуги

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с.Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Старостинський
Северинівський
округ № 1
Миколаївської
сільської
ради
вул.Молодіжна
буд. 1
с. Северинівка
42301

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради
вул.Централь
на
буд. 89
с. Постольне
42324

Старостинськи
й 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради
вул. Садова,18
с. Кекине
42325

Старостинський
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
рад
вул.Центральна
буд.92
с. Кровне
42323

2 Інформаці
я  щодо
режиму
роботи
суб’єкта
надання
соціально

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний  день
–субота, неділя,

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-
00 до 17-15
Пт.  з  8-00
до 16-00
Вихідний

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до 17-
15
Пт. з 8-00 до 16-00
Вихідний  день  –
субота,  неділя,
святкові дні.
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ї послуги день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

день  –
субота,
неділя,
святкові
дні.
Прийом
громадян
не
проводитьс
я

неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

   Прийом громадян
не проводиться

3

Телефон/
факс
(довідки),
адреса
електронн
ої  пошти
та веб-
сайт суб’є
кта
надання
соціально
ї послуги

Е-mail:
s_radanik@ukr
.net
тел.
(0542)77-66-
66

sevrada379@ukr.
net
тел.
( 0542)69-32-02 

rada_postoln
e@ukr.net

kekine@ukr.net krovne@ukr.net
(0542)69-87-93

Нормативні акти, якими регламентується надання соціальної послуги
4 Закони

України
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти 

централь
них 
органів 
виконавчо
ї влади

7 Акти 
місцевих 
органів 
виконавчо
ї влади/ 
органів 
місцевого
самовряд
ування

Районна програма соціального захисту
населення на 2020 рік

Умови отримання соціальної послуги
8 Підстава 

для 
одержанн
я 
соціально
ї послуги

Мати  загиблого  військовослужбовця,  з  підтверджуючим  документом  про  наявність
статусу члена сімʼї  загиблого військовослужбовця,  яка на день виплати матеріальної
допомоги має зареєстроване місце проживання в Сумському районі 

9 Вичерпни
й перелік 
документі
в, 
необхідни
х для 

1. Мати загиблого військовослужбовця особисто подає заяву до управління соціального
захисту населення Сумської районної державної адміністрації. У заяві зазначає:
-  згоду  на  збір  та  обробку  інформації  про  персональні  дані,  які  необхідні  для
призначення матеріальної допомоги;                    - обставини, що спонукали її звернення
за допомогою;  
-  зобов’язання  про  те,  що  одноразова  матеріальна  допомога  буде  використана  за

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:s_radanik@ukr.net
mailto:s_radanik@ukr.net
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отриманн
я 
соціально
ї послуги,
а також 
вимоги до
них

цільовим призначенням;
-  реквізити  рахунку  в  уповноваженому  банку,  на  який  перераховується  одноразова
матеріальна допомога.

2.  Копія  паспорта  заявника:  1-5  сторінки  та  сторінку  де  містяться  дані  про  місце
реєстрації заявника (з пред’явленням оригіналу);

3.  Копія  довідки  про  присвоєння  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника
податків  заявника  (  не  подається  фізичними  особами,  які  через  свої  релігійні
переконання  відмовляються   від  прийняття  реєстраційного  номера  облікової  картки
платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті) з пред’явленням оригіналу;

4. Копія документу, що підтверджує родинні стосунки (свідоцтво про народження,  з
пред’явленням оригіналу);

5.  Копія  свідоцтва  про  смерть  особи  (з  пред’явленням  оригіналу)  та  документ,  що
підтверджує смерть унаслідок участі в антитерористичній операції.

6.  Копія   документу,  що  підтверджує  наявність  статусу  члена  сім’ї  загиблого
військовослужбовця ( пільгове посвідчення, з пред’явленням оригіналу).

10 Порядок 
та спосіб 
подання 
документі
в, 
необхідни
х для 
отриманн
я 
соціально
ї послуги

Мати  загиблого  військовослужбовця  (документ,  що  підтверджує  наявність  статусу
члена сімʼї загиблого військовослужбовця),  яка на день виплати матеріальної допомоги
має зареєстроване місце проживання в Сумському районі, особисто подає до управління
соціального  захисту  населення  Сумської  районної  державної  адміністрації  заяву  з
повним пакетом документів 

11 Платність
(безоплат
ність) 
надання 
соціально
ї послуги

Безоплатно

У разі платності:
11.
1

Норматив
но-
правові 
акти, на 
підставі 
яких 
стягуєтьс
я плата

11.
2.

Розмір та 
порядок 
внесення 
плати 
(адмініст
ративного
збору) за 
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платну 
соціальну
послугу

11.
3.

Розрахунк
овий 
рахунок 
для 
внесення 
плати

12. Строк 
надання 
соціально
ї послуги

Надається  одноразово  протягом  календарного  року  у  розмірі  60  000  гривень  на
поліпшення житлово-побутових умов проживання.

13. Перелік 
підстав 
для 
відмови у
наданні 
соціально
ї послуги

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів. 

14. Результат 
надання 
соціально
ї послуги

Поліпшення житлово-побутових умов проживання заявника.

15. Способи 
отриманн
я 
відповіді 
(результат
у)

Інформування заявника здійснюється в телефонному режимі.

16. Примітка
Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

4.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.
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 Сільський голова
                                                                                                    Миколаївської сільської ради
                                                                                                     ____________Сергій Самотой

 
«_____»__________2020
року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
соціальної послуги

використання коштів районного бюджету на надання одноразової
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, яким

встановлено статус «Інвалід війни» на поліпшення житлово-побутових
умов проживання

Інформація про суб’єкта надання соціальної послуги

1

Місцезнахо
дження
суб’єкта
надання
соціальної
послуги

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с.Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальних
послуг

Старостинсь
кий
Северинівсь
кий округ №
1
Миколаївськ
ої
сільської
ради
вул.Молодіж
на буд. 1
с.
Северинівка
42301

Старостинський
Постольненськи
й округ №2
Миколаївської
сільської
ради
вул.Центральна
буд. 89
с. Постольне
42324

Старостинський 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради
вул. Садова,18
с. Кекине
42325

Старостинськи
й
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
рад
вул.Центральн
а
буд.92
с. Кровне
42323

2

Інформація
щодо
режиму
роботи
суб’єкта
надання
соціальної
послуги

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00 до
17-15
Пт.  з  8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний  день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
   Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон/ф Е-mail: sevrada379@u rada_postolne@u kekine@ukr.n krovne@ukr.net

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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акс
(довідки),
адреса
електронно
ї  пошти
та веб-сайт 
суб’єкта
надання
соціальної
послуги

s_radanik@uk
r.net
тел.
(0542)77-66-
66

kr.net
тел.
( 0542)69-32-02

kr.net et (0542)69-87-93

Нормативні акти, якими регламентується надання соціальної послуги
4 Закони

України
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти 

центральни
х органів 
виконавчої 
влади

7 Акти 
місцевих 
органів 
виконавчої 
влади/ 
органів 
місцевого 
самоврядув
ання

Районна програма соціального захисту
населення на 2020 рік

Умови отримання соціальної послуги
8 Підстава 

для 
одержання 
соціальної 
послуги

Учасник  антитерористичної  операції  з  підтверджуючим  документом,  яким
встановлено  статус  „Інвалід  війни”,  що  має  зареєстроване  місце  проживання  в
Сумському районі та проживає на території сільських (селищних) рад, які не входять
до складу об’єднаних територіальних громад.

9 Вичерпний
перелік 
документів
, 
необхідних
для 
отримання 
соціальної 
послуги, а 
також 
вимоги до 
них

1.  Учасник  антитерористичної  операції,  якому встановлено  статус  „Інвалід  війни”
особисто надає заяву до управління соціального захисту населення Сумської районної
державної адміністрації. У заяві зазначає:
-  згоду  на  збір  та  обробку  інформації  про  персональні  дані,  які  необхідні  для
призначення матеріальної допомоги;                    - обставини, що спонукали його
звернення за допомогою;  
-  зобов’язання  про  те,  що  одноразова  матеріальна  допомога  буде  використана  за
цільовим призначенням;
-  реквізити рахунку в  уповноваженому банку,  на  який перераховується  одноразова
матеріальна допомога.

2.  Копія  паспорта  заявника:  1-5  сторінки  та  сторінку де  містяться  дані  про  місце
реєстрації заявника (з пред’явленням оригіналу);

3. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника
податків  заявника  (  не  подається  фізичними  особами,  які  через  свої  релігійні
переконання відмовляються  від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті) з пред’явленням оригіналу;

mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:s_radanik@ukr.net
mailto:s_radanik@ukr.net
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4.  Копія  документу,  що  підтверджує  наявність  статусу  „Інвалід  війни”  (пільгове
посвідчення, з пред’явленням оригіналу)

10 Порядок та
спосіб 
подання 
документів
, 
необхідних
для 
отримання 
соціальної 
послуги

Учасники  антитерористичної  операції,  яким  встановлено  статус  „Інвалід  війни”
особисто надають до управління соціального захисту населення Сумської районної
державної адміністрації заяву та мають зареєстроване місце проживання в Сумському
районі та проживають на території сільських (селищних) рад, які не входять до складу
об’єднаних територіальних громад.

11 Платність 
(безоплатні
сть) 
надання 
соціальної 
послуги

Безоплатно

У разі платності:
11.
1

Нормативн
о-правові 
акти, на 
підставі 
яких 
стягується 
плата

11.
2.

Розмір та 
порядок 
внесення 
плати 
(адміністра
тивного 
збору) за 
платну 
соціальну 
послугу

11.
3.

Розрахунко
вий 
рахунок 
для 
внесення 
плати

12. Строк 
надання 
соціальної 
послуги

Надається  одноразово  протягом  календарного  року  у  розмірі  25  000  гривень  на
поліпшення житлово-побутових умов проживання.

13. Перелік 
підстав для
відмови у 
наданні 
соціальної 
послуги

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів. 

14. Результат 
надання 

Поліпшення житлово-побутових умов проживання заявника.
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соціальної 
послуги

15. Способи 
отримання 
відповіді 
(результату
)

Інформування заявника здійснюється в телефонному режимі.

16. Примітка

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

4.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                    Сільський голова
                                                                                                    Миколаївської сільської ради
                                                                                                    ____________Сергій Самотой

 
«_____»__________2020
року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
соціальної послуги

з професійної адаптації  учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали
заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих
учасників Революції Гідності

Управління соціального захисту населення 
Сумської районної державної адміністрації

Інформація про суб’єкта надання соціальної послуги
1 Місцезнахо

дження
суб’єкта
надання

Миколаївсь
ка  сільська
рада
Сумська

Старостинськ
ий
Северинівськи
й округ № 1

Старостинський
Постольненський
округ №2
Миколаївської

Старостинський 
Кекинський
округ №3
Миколаївської

Старостинсь
кий
Кровненськи
й 
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соціальної
послуги

область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,
1
с.Миколаїв
ка 42322
відділ
соціального
захисту
населення
та  надання
муніципаль
них послуг

Миколаївської
сільської
ради
вул.Молодіжн
а буд. 1
с. Северинівка
42301

сільської
ради
вул.Центральна
буд. 89
с. Постольне
42324

сільської
ради
вул. Садова,18
с. Кекине
42325

округ №
Миколаївськ
ої
сільської
рад
вул.Централь
на
буд.92
с. Кровне
42323

2

Інформація
щодо
режиму
роботи
суб’єкта
надання
соціальної
послуги

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-
00 до 17-15
Пт.  з  8-00
до 16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові
дні.
Прийом
громадян
не
проводитьс
я

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день  –субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00  до
17-15
Пт.  з  8-00  до  16-
00
Вихідний  день  –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
   Прийом
громадян  не
проводиться

3

Телефон/фа
кс
(довідки),
адреса
електронно
ї  пошти
та веб-сайт 
суб’єкта
надання
соціальної
послуги

Е-mail:
s_radanik@u
kr.net
тел.
(0542)77-
66-66

sevrada379
@ukr.net
тел.
(  0542)69-32-
02 

rada_postolne
@ukr.net

kekine@ukr.n
et

krovne@uk
r.net
(0542)69-87-
93

Нормативні акти, якими регламентується надання соціальної послуги
4 Закони

України
5 Акти 

Кабінету 
Міністрів 
України

-  Постанова КМУ від  12.06.2017 № 432 «Про затвердження Порядку організації
соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які
здійснювали  заходи  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і
стримування  збройної  агресії  Російської  Федерації  у  Донецькій  та  Луганській
областях, та постраждалих учасників Революції Гідності».
- Постанова КМУ від 31.03.2015 №179 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та
професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:s_radanik@ukr.net
mailto:s_radanik@ukr.net
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заходи  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування
збройної  агресії  Російської  Федерації  у  Донецькій  та  Луганській  областях,  та
постраждалих учасників Революції Гідності»

6 Акти 
центральни
х органів 
виконавчої 
влади

7 Акти 
місцевих 
органів 
виконавчої 
влади/ 
органів 
місцевого 
самоврядув
ання

-

Умови отримання соціальної послуги
8 Підстава 

для 
одержання 
соціальної 
послуги

Потреба в професійній адаптації

9 Вичерпний 
перелік 
документів,
необхідних 
для 
отримання 
соціальної 
послуги, а 
також 
вимоги до 
них

- Заява встановленого зразка;

-  копія  індивідуальної  програми  реабілітації  (для  осіб  з  інвалідністю  внаслідок
війни);

- копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни,
або  учасника  війни,  або  постраждалого  учасника  Революції  Гідності,  засвідчена
підписом особи (особи пред’являють оригінал такого посвідчення);

-  для  учасника  антитерористичної  операції  -  копія  документа,  що  підтверджує
безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з
перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної  операції  у
період  її  проведення,  що  засвідчується  підписом  учасника  антитерористичної
операції;

- для особи, яка здійснювала заходи із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі  і  стримування  збройної  агресії  Російської  Федерації  у  Донецькій  та
Луганській областях, - копія документа, що підтверджує участь у здійсненні заходів
із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування  збройної
агресії  Російської  Федерації  в Донецькій та  Луганській  областях,  забезпеченні  їх
здійснення, що засвідчується підписом;

- паспорт громадянина України та копії його стор.1-5 та сторінки з інформацією про
місце реєстрації;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 
податків.

Отримувачі послуг, що мають статус постраждалого учасника Революції Гідності, 
подають копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.
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Копії документів засвідчуються підписом особи, що подає документи та 
уповноваженою особою органу соціального захисту. Копії документів подаються за 
наявності оригіналів. 

10 Порядок та 
спосіб 
подання 
документів,
необхідних 
для 
отримання 
соціальної 
послуги

Особа  для  отримання  послуг  з  професійної  адаптації  письмово  звертається  до
органу  соціального  захисту  населення  за  місцем  реєстрації  або  за  місцем
фактичного проживання (перебування) із заявою за формою згідно 

11 Платність 
(безоплатні
сть) 
надання 
соціальної 
послуги

Безоплатно

У разі платності:
11.
1

Нормативн
о-правові 
акти, на 
підставі 
яких 
стягується 
плата

11.
2.

Розмір та 
порядок 
внесення 
плати 
(адміністра
тивного 
збору) за 
платну 
соціальну 
послугу

11.
3.

Розрахунко
вий 
рахунок 
для 
внесення 
плати

12. Строк 
надання 
соціальної 
послуги

В порядку черговості 

13. Перелік 
підстав для 
відмови у 
наданні 
соціальної 
послуги

Послуга з професійного навчання надається одноразово.
Ненадання повного та належно оформленого пакету документів. 
Не проходження професійної орієнтації у службі зайнятості
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14. Результат 
надання 
соціальної 
послуги

Після  успішного  завершення  повного  курсу  навчання  видаються  документи
державного зразка, а після навчання на курсах цільового призначення  посвідчення
встановленого зразка.

15. Способи 
отримання 
відповіді 
(результату
)

Інформування заявника здійснюється в телефонному режимі.

16. Примітка У  разі  організації  професійного  навчання  за  професіями,  для  набуття  яких
відповідно до законодавства вимагається проходження попереднього медичного та
наркологічного  огляду,  особа  проходить  його  у  закладах  охорони  здоров’я  в
установленому порядку.

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

4.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                   Миколаївської сільської ради
                                                                                                    ____________Сергій Самотой
                                                                                                   «_____»__________2020 року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
соціальної послуги

використання коштів обласного бюджету для забезпечення твердим 
паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників 

антитерористичної операції

Інформація про суб’єкта надання соціальної послуги
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1

Місцезна
ходження
суб’єкта
надання
соціально
ї послуги

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с.Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Старостинськи
й
Северинівськи
й округ № 1
Миколаївської
сільської
ради
вул.Молодіжна
буд. 1
с. Северинівка
42301

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради
вул.Централь
на
буд. 89
с. Постольне
42324

Старостинськи
й 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради
вул. Садова,18
с. Кекине
42325

Старостинський
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
рад
вул.Центральна
буд.92
с. Кровне
42323

2

Інформаці
я  щодо
режиму
роботи
суб’єкта
надання
соціально
ї послуги

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до 17-
15
Пт. з 8-00 до 16-00
Вихідний  день  –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом  громадян
не проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день  –субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-
00 до 17-15
Пт.  з  8-00
до 16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові
дні.
   Прийом
громадян
не
проводитьс
я

3

Телефон/
факс
(довідки),
адреса
електронн
ої  пошти
та веб-
сайт суб’є
кта
надання
соціально
ї послуги

Е-mail:
s_radanik@ukr.net
тел.
(0542)77-66-66

sevrada379
@ukr.net
тел.
( 0542)69-32-02 

rada_postol
ne@ukr.net

kekine@ukr.n
et

krovne@u
kr.net
(0542)69-87-
93

Нормативні акти, якими регламентується надання соціальної послуги
4 Закони

України
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти 

централь
них 
органів 

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:s_radanik@ukr.net
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виконавчо
ї влади

7 Акти 
місцевих 
органів 
виконавчо
ї влади/ 
органів 
місцевого
самовряд
ування

Обласна комплексна програма соціального захисту населення 
на 2017-2021 роки
зі змінами 

Умови отримання соціальної послуги
8 Підстава 

для 
одержанн
я 
соціально
ї послуги

Особи,  які  виконують  (виконували)  службові  обов’язки  у  зоні  антитерористичної
операції, а під час виконання ними зазначених обов’язків – їх сім’ї та члени сімей осіб,
які  загинули  (пропали  безвісти),  померли  внаслідок  травми,  поранення,  контузії,
каліцтва,  захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції  та у
яких  житлове приміщення не забезпечене електро-,  тепло-,  або газопостачанням для
опалення

9 Вичерпни
й перелік 
документі
в, 
необхідни
х для 
отриманн
я 
соціально
ї послуги,
а також 
вимоги до
них

- Заява учасника АТО або заява одного з членів сім’ї зареєстрованого разом з учасником
АТО в  одному домогосподарстві  (членом сімʼї  подається  тільки  у  період  виконання
учасником АТО службових обов’язків в зоні проведення антитерористичної операції)
(Заява складається у довільній формі з  письмовою згодою на обробку персональних
даних);

-  копія  паспорта  заявника:  1,  2  сторінки  та  сторінку  де  містяться  дані  про  місце
реєстрації  заявника  (при  поданні  заяви  одним  з  членів  сімʼї також  подається  копія
паспорта учасника АТО зареєстрованого разом з ним в одному господарстві);

-  довідка  сільської  ради  про  те,  що  житлове  приміщення  забезпечується  опаленням
тільки із застосуванням твердого палива (пічне опалення) та не забезпечується електро-,
тепло- або газопостачанням для опалення;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника (при поданні заяви
членами сімʼї також подається копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
учасника АТО зареєстрованого разом з цим членом сімї в одному господарстві);

- заявник подає копію довідки компетентного органу про безпосередню участь особи в
антитерористичній  операції,  забезпеченні  її  проведення  і  захисті  незалежності,
суверенітету та  територіальної  цілісності  України (при  поданні  заяви  членами  сімʼї
також подається ця довідка);

- довідка сільської ради про склад сімʼї з місця реєстрації (при поданні заяви членами
сімʼї також подається ця довідка);

-  реквізити  рахунку  в  уповноваженому  банку,  на  який  перераховуватиметься
компенсація (у разі надання компенсації);

- додатково надається посвідчення інваліда війни та члена сім’ї загиблого (для осіб, які
отримали травму,  поранення,  контузію або каліцтво під  час  безпосередньої  участі  в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районі її проведення, яким встановлено статус інваліда війни відповідно до пункту 13
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та
сімей осіб, які, загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва,  одержаних під час виконання завдань антитерористичної  операції,  яким
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встановлено статус осіб, на яких поширюється чинність закону відповідно до частини 7
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»).

Копії документів надаються згідно оригіналів.

10 Порядок 
та спосіб 
подання 
документі
в, 
необхідни
х для 
отриманн
я 
соціально
ї послуги

Особа  звертається  за  місцем  реєстрації  до  сільської,  селищної  ради,  подає  заяву
довільної  форми  з  письмовою  згодою  на  обробку  персональних  даних та  пакет
необхідних документів для забезпечення твердим паливом або для виплати компенсації
на  його  придбання  (надається  у  разі,  якщо  житлове  приміщення  не  забезпечене
електро-, тепло-, або газопостачанням для опалення) 

11 Платність
(безоплат
ність) 
надання 
соціально
ї послуги

Безоплатно

У разі платності:
11.
1

Норматив
но-
правові 
акти, на 
підставі 
яких 
стягуєтьс
я плата

11.
2.

Розмір та 
порядок 
внесення 
плати 
(адмініст
ративного
збору) за 
платну 
соціальну
послугу

11.
3.

Розрахунк
овий 
рахунок 
для 
внесення 
плати

12. Строк 
надання 
соціально
ї послуги

Забезпечення твердим паливом або виплату компенсації на його придбання (надається у
разі, якщо житлове приміщення не забезпечене електро-, тепло-, або газопостачанням
для  опалення)  учаснику  АТО  або  одному  з  членів  сім’ї  зареєстрованого  разом  з
учасником  АТО  в  одному  господарстві  (членом  сімʼї  подається  тільки  у  період
виконання учасником АТО службових обов’язків в зоні проведення антитерористичної
операції) здійснюється один раз на рік
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13. Перелік 
підстав 
для 
відмови у
наданні 
соціально
ї послуги

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів. 

14. Результат 
надання 
соціально
ї послуги

Заявника забезпечено твердим паливом або виплачено компенсацію на його придбання
(надається  у  разі,  коли  житлове  приміщення  не  забезпечене  електро-,  тепло-,  або
газопостачанням для опалення)

15. Способи 
отриманн
я 
відповіді 
(результат
у)

Інформування заявника здійснюється в телефонному режимі.

16. Примітка У  разі  реєстрації  двох  учасників  АТО  по  одному  домогосподарству  заяву  на
забезпечення твердим паливом або виплату компенсації на його придбання подає один з
них згідно 2 абзацу 4 пункту Додатку 5 Програми.

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

4.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   Сільський голова
                                                                                                    Миколаївської сільської ради
                                                                                                      ____________Сергій Самотой
                                                                                                     «_____»__________2020 року

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
соціальної послуги
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з проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності,
учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг
Миколаївська сільська рада

Інформація про суб’єкта надання соціальної послуги

1

Місцезнаход
ження
суб’єкта
надання
соціальної
послуги

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с.Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Старостинсь
кий
Северинівсь
кий округ №
1
Миколаївськ
ої
сільської
ради
вул.Молодіж
на буд. 1
с.
Северинівка
42301

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради
вул.Централь
на
буд. 89
с. Постольне
42324

Старостинськи
й 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради
вул. Садова,18
с. Кекине
42325

Старостинський
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
рад
вул.Центральна
буд.92
с. Кровне
42323

2

Інформація
щодо
режиму
роботи
суб’єкта
надання
соціальної
послуги

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день –субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний  день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
   Прийом
громадян  не
проводиться

3

Телефон/фак
с  (довідки),
адреса
електронної
пошти
та веб-сайт с
уб’єкта
надання
соціальної
послуги

Е-mail:
s_radanik@ukr.
net
тел.
(0542)77-66-
66

sevrada37
9@ukr.net
тел.
( 0542)69-32-
02 

rada_postol
ne@ukr.net

kekine@ukr.
net

krovne@ukr.n
et
(0542)69-87-93

Нормативні акти, якими регламентується надання соціальної послуги
4 Закони 

України
5 Акти 

Кабінету 
-  Постанова  КМУ  від  12.07.2017  р.  №  497  «Про  затвердження  Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:s_radanik@ukr.net
mailto:s_radanik@ukr.net
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Міністрів 
України

із  психологічної  реабілітації  учасників  антитерористичної  операції  та
постраждалих учасників Революції Гідності».
-  Постанова  КМУ  від  27.12.2017р.  №1057  «Про  затвердження  Порядку
проведення  психологічної  реабілітації  учасників  антитерористичної  операції  та
постраждалих учасників Революції Гідності» 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 528 «Про затвердження
Порядку  виплати  грошової  компенсації  вартості  проїзду  учасників
антитерористичної  операції  до  реабілітаційних  установ  для  проходження
психологічної реабілітації та назад»

6 Акти 
центральних
органів 
виконавчої 
влади

7 Акти 
місцевих 
органів 
виконавчої 
влади/ 
органів 
місцевого 
самоврядува
ння

-

Умови отримання соціальної послуги
8 Підстава для

одержання 
соціальної 
послуги

Наявність статуса:

-  учасника бойових дій -  відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті  6
Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі
- Закон);

-  особи  з  інвалідністю  внаслідок  війни  -  відповідно  до пунктів  10-14 частини
другої статті 7 Закону;

- учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

- постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно до статті 16  -

1 Закону

9 Вичерпний 
перелік 
документів, 
необхідних 
для 
отримання 
соціальної 
послуги, а 
також 
вимоги до 
них

- Заява, складена в довільній формі, до якої додаються:

-  копія  посвідчення  учасника  бойових  дій  або  особи з  інвалідністю внаслідок
війни, або учасника війни;

-  копія  документа,  що  підтверджує  безпосередню  участь  в  антитерористичній
операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах
антитерористичної  операції  у  період  її  проведення,  або  копія  документа  про
участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі  і  стримування  збройної  агресії  Російської  Федерації  в  Донецькій  та
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

-  копія  посвідчення  постраждалого  учасника  Революції  Гідності  для  осіб,  які
мають статус постраждалого учасника Революції Гідності.

- паспорт громадянина України та копіяї його стор.1-5 та сторінки з інформацією
про місце реєстрації;

-  копія  документ  про  присвоєння  реєстраційного  номера  облікової  картки

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n143
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n77
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
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платника податків.

Копії документів засвідчуються підписом особи, що подає документи та 
уповноваженою особою органу соціального захисту. Копії документів подаються 
за наявності оригіналів. 

10 Порядок та 
спосіб 
подання 
документів, 
необхідних 
для 
отримання 
соціальної 
послуги

Документи подаються особисто заявником або його законним представником 

11 Платність 
(безоплатніс
ть) надання 
соціальної 
послуги

Безоплатно

У разі платності:
11.1 Нормативно-

правові 
акти, на 
підставі 
яких 
стягується 
плата

11.2. Розмір та 
порядок 
внесення 
плати 
(адміністрат
ивного 
збору) за 
платну 
соціальну 
послугу

11.3. Розрахунков
ий рахунок 
для 
внесення 
плати

12. Строк 
надання 
соціальної 
послуги

Після узгодження з відповідною реабілітаційною установою

13. Перелік 
підстав для 
відмови у 
наданні 
соціальної 
послуги

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.
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14. Результат
надання
соціальної
послуги

Оформлення документів для направлення особи до реабілітаційної установи.

15. Способи 
отримання 
відповіді 
(результату)

Інформування  заявника  здійснюється  у  письмовій  формі  або  в  телефонному
режимі.

16. Примітка

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

4.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                     Сільський голова
                                                                                                     Миколаївської сільської ради
                                                                                                     ___________Сергій Самотой
                                                                                                    «___»___________20___року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
«Відшкодування витрат на поховання УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни»

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг
Миколаївська сільська рада

Інформація  про  суб’єкт  надання  адміністративної  послуги  /  центр  надання  адміністративних
послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади
Місцезна
ходження
виконавчо
го  органу
місцевого
самовряд
ування

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.  Шевченка,
1 с. Миколаївка

Старостинський
Северинівський
округ № 1
Миколаївської
сільської
ради
вул.Молодіжна
буд. 1

Старостинський
Постольненськи
й округ №2
Миколаївської
сільської
ради
вул.Центральна
буд. 89

Старостинський 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради
вул. Садова,18
с. Кекине

Старостинський
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
ради
вул.Центральна
буд.92
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42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальних
послуг

с. Северинівка
42301

с. Постольне
42324

42325 с. Кровне
42323

Інформаці
я  щодо
режиму
роботи
виконавчо
го  органу
місцевого
самовряд
ування

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Телефон/
факс
(довідки),
адреса
електронн
ої  пошти,
веб-сайт

тел.  (0542)77-
66-66
Е-mail:
s_radanik@ukr.
net

тел.
( 0542)69-32-02 
sevrada379@ukr.
net

rada_postolne@u
kr.net

kekine@ukr.net krovne@ukr.net
(0542) 69-87-93

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
1 Закони України Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії

їх  соціального  захисту»  від  22  жовтня  1993 року  
№ 3551-XII
Закон  України  «  Про  поховання  та  похоронну
справу» від 10.07.2003 № 1102-IV 

2 Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004
№  1445  «Про  затвердження  Порядку  проведення
безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
учасників бойових дій і інвалідів війни»

Положення про порядок відшкодування витрат сім’ям (особам),  які  здійснили поховання
померлих учасників бойових дій та інвалідів війни за рахунок коштів обласного бюджету,
затвердженого рішенням 28 сесії 5 скликання Сумської районної ради від 26.02.2010

Умови отримання адміністративної послуги

3 Підстава для отримання Наявність статусу відповідної категорії
4 Перелік необхідних документів 1. Заява члена сім’ї померлого чи особи, що здійснила

поховання;
2.  Копія  паспорта,  ідентифікаційного  коду особи,  що

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net


181

здійснила поховання;
3. Довідка з останнього місця проживання померлого;
4.  Довідка  з  сільської  ради  про  те,  хто  провів
поховання;
5. Копія свідоцтва про смерть;
6. Копія пільгового посвідчення;
7.  Документ,  оригінал  (товарний  чек,  квитанція)  що
свідчить  про  оплату  ритуальних  послуг;  (Свідоцтво
про державну реєстрацію; свідоцтво платника єдиного
податку)
8. Акт сільської ради про викопування та закопування
ями (за наявності зазначеної послуги);
9. Реквізити рахунку в уповноваженому банку.

5 Спосіб подання документів Заява та документи подаються заявником особисто або
уповноваженою ним особою у паперовій формі

6 Платність (безоплатність) надання безоплатно
7 Строк надання Відповідно до надходження бюджетних асигнувань
8 Перелік  підстав  для  відмови  у

наданні 
Надання не  повного та  належно оформленого пакету
документів;

9 Результат  надання
адміністративної послуги

Призначення та виплата витрат на поховання

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

4.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                   Сільський голова

                                                                                                    Миколаївської
сільської ради

                                                                                                     ____________Сергі
й Самотой

                                                                                                   «_____»__________2020 року
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
                                                   

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю,
дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової
компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг
Миколаївська сільська рада 

Інформація про суб’єкта надання послуги

1. Місцез
находж
ення
суб’єкт
а
наданн
я
послуг
и 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка,  1
с.  Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Старостинськ
ий
Северинівськ
ий округ № 1
Миколаївської
сільської
ради
вул.Молодіжн
а буд. 1
с.
Северинівка
42301

Старостинськи
й
Постольненськ
ий округ №2
Миколаївської
сільської
ради
вул.Центральна
буд. 89
с. Постольне
42324

Старостинськи
й 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради
вул. Садова,18
с. Кекине
42325

Старостинськи
й
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
рад
вул.Центральн
а
буд.92
с. Кровне
42323

2. Інформ
ація
щодо
режим
у
роботи
суб’єкт
а
наданн
я
послуг
и

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3. Телефо
н/факс
(довідк
и),
адреса
електр
онної
пошти
та  веб-
сайт
суб’єкт

тел.  (0542)77-
66-66
Е-mail:
s_radanik@ukr
.net

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada379@u
kr.net

rada_postolne@
ukr.net

kekine@ukr.n
et

krovne@ukr.n
et

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF/print#n15
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а
наданн
я
послуг
и

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

4. Закони
Україн
и 

Закони України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,
«Про  охорону  дитинства»,  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального
захисту»,  «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»,
«Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про загальну середню освіту» і
«Про  основні  засади  соціального  захисту  ветеранів  праці  та  інших  громадян
похилого віку в Україні

5. Акти
Кабіне
ту
Мініст
рів
Україн
и 

  1.  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  05.04.2012  року  №  321  «Про
затвердження Порядку  забезпечення  технічними та  іншими засобами
реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих
категорій  населення  і  виплати  грошової  компенсації  вартості  за
самостійно  придбані  технічні  та  інші  засоби  реабілітації,  переліків
таких засобів».
   2.  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 518    «Деякі питання
протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми
технологіями  та  технологіями  виготовлення,  які  відсутні  в  Україні,  окремих
категорій  громадян,  які  брали  участь  в  антитерористичній  операції  та/або
забезпеченні  її  проведення  і  втратили  функціональні  можливості  кінцівки  або
кінцівок».

6. Нормат
ивно-
правов
а база

  1. Наказ Міністерства соціальної політики України  від 14.09.2018 №
1354 «Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб
з  інвалідністю,  дітей  з  інвалідністю  та  інших  окремих  категорій
населення технічними та іншими засобами реабілітації».
   2.  Наказ  Міністерства  соціальної  політики  України  та  Міністерства  охорони
здоров’я України від      30.09.2014 № 708/685    «Про затвердження переліку технічних
та інших засобів реабілітації, їх класифікаційних шифрів та відповідних їм хвороб
за  Міжнародною  статистичною  класифікацією  хвороб  та  споріднених  проблем
охорони здоров’я», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.10.2014 за №
1291/26068 (зі змінами).
 3.  Наказ  Міністерства соціальної  політики України від 11.04.2017 № 602    «Про
затвердження  Порядку призначення  технічних  засобів  реабілітації  відповідно  до
функціональних  можливостей  особи  з  інвалідністю,  дитини  з  інвалідністю,
постраждалого  внаслідок  антитерористичної  операції»,  зареєстрований  у
Міністерстві юстиції України 05.05.2017 за № 570/30438. 

Умови отримання послуги

7. Підста
ва  для
одержа
ння
послуг
и

Безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих
категорій  населення  технічними  та  іншими  засобами  реабілітації  згідно  норм
діючого законодавства.

8. Перелі
к
докуме
нтів,

Заява про взяття на облік за формою, затвердженою Мінсоцполітики. 
Разом  із  заявою  про  взяття  на  облік пред’являються  такі  документи  особи  з
інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи:
-  паспорт  громадянина  України,  тимчасове  посвідчення  громадянина  України,

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-18#n30
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0570-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1291-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1291-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/518-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12
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необхі
дних
для
отрима
ння
послуг
и,  а
також
вимоги
до них

посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення
біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі - документ, що
посвідчує особу), або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);
- висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей
з  інвалідністю  -  висновок  ЛКК)  -  у  разі  коли  особа  звертається  вперше  або
змінюється група і причина інвалідності;
- індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або
висновок  ЛКК  чи  рішення  ВЛК  (для  інших  окремих  категорій  населення),  що
містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
рішення;
-  довідка  органу  внутрішніх  справ  про  притягнення  до  кримінальної
відповідальності,  відсутність  (наявність)  судимості  або  обмежень,  передбачених
кримінально-процесуальним  законодавством  (для  постраждалих  внаслідок
антитерористичної  операції  з  числа  мирних  громадян  України,  які  проживали  в
районі  проведення  антитерористичної  операції,  районі  здійснення  заходів  із
забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  та  стримування  збройної
агресії  Російської  Федерації  у  Донецькій  та  Луганській  областях  та  яким  не
встановлено інвалідність);
-  висновок  експерта  за  результатами  судово-медичної  експертизи  (для
постраждалих  внаслідок  антитерористичної  операції  з  числа  мирних  громадян
України,  які  проживали в  районі  проведення антитерористичної  операції,  районі
здійснення  заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  та
стримування  збройної  агресії  Російської  Федерації  у  Донецькій  та  Луганській
областях та яким не встановлено інвалідність);
-  документ,  що  містить  інформацію  про  місце  проживання/перебування  особи
безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення
заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  та  стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виданий
уповноваженим  органом  за  місцем  проживання  такої  особи  (для  постраждалих
внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в
районах  проведення  антитерористичної  операції,  районах  здійснення  заходів  із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено
інвалідність);
-  витяг  з  наказу  командира  військової  частини  (начальника  територіального
підрозділу)  або  довідка  про  обставини  травми  (поранення,  контузії,  каліцтва),
видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з
відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо
в  районі  проведення  антитерористичної  операції  у  період  її  проведення,  у
здійсненні  заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  та
стримування  збройної  агресії  Російської  Федерації  у  Донецькій  та  Луганській
областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених
заходів (для осіб, визначених  абзацом першим пункту 19 частини першої статті 6
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яким
не встановлено інвалідність);
-  довідка  з  місця роботи (для працівників  підприємств,  установ,  організацій,  які
залучалися  та  брали  безпосередню  участь  у  забезпеченні  проведення
антитерористичної  операції,  перебуваючи  безпосередньо  в  районі  проведення
антитерористичної  операції  та у період її  проведення,  у  забезпеченні здійснення
заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування
збройної  агресії  Російської  Федерації  у  Донецькій  та  Луганській  областях,
перебуваючи безпосередньо  в  районі  та  у  період  здійснення  зазначених  заходів,
яким не встановлено інвалідність);
- довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
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(для осіб, які працюють, служать, навчаються);
- посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб);
- копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб -

платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника
податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність
права  здійснювати  будь-які  платежі  за  серією  та  номером  паспорта  громадянина
України  (для  осіб,  які  через  релігійні  переконання  відмовилися  від  прийняття
реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  та  повідомили  про  це
відповідний  орган  державної  податкової  служби  і  мають  відмітку  у  паспорті
громадянина України);

-  довідка  про  реєстрацію  місця  проживання  для  дітей,  у  тому  числі  дітей  з
інвалідністю, віком до 14 років, та осіб, документи, що посвідчують особу, яких не
містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);
- посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.
      Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи
подає  документи,  що  посвідчують  його  особу  та  підтверджують  її  спеціальний
статус та повноваження.
Для взяття на облік осіб з інвалідністю по зору, слуху з числа членів УТОС, УТОГ
із  зазначеними  документами  та  копією  членського  квитка  за  бажанням  особи  з
інвалідністю  може  звернутися  керівник  обласної,  територіальної  або  первинної
організації  відповідного товариства,  який повинен мати при собі  документи,  що
посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус і повноваження. 
     У разі повторного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших
осіб  технічними  та  іншими  засобами  реабілітації  подається  заява  про  заміну
технічного та іншого засобу реабілітації після закінчення строку його експлуатації
або про його дострокову заміну, за формою, затвердженою Мінсоцполітики. 
  У разі забезпечення технічними засобами реабілітації разом із заявою подається
заявка на забезпечення технічними засобами реабілітації за формою, затвердженою
Мінсоцполітики.  

9. Порядо
к  та
спосіб
поданн
я
докуме
нтів,
необхі
дних
для
отрима
ння
послуг
и

1.  Документи  подаються  виконавчому  органу  ради  об’єднаної  територіальної
громади,  відповідальному фахівцю сільських,  селищних рад особисто заявником
або їх законним представником. 2. Заява та завірені копії документів передаються
для подальшого опрацювання в УСЗН Сумської РДА.

11. Платні
сть
(безопл
атність
)
наданн
я
послуг
и

Безоплатно.

12. Строк
наданн

1. Заява приймається в день звернення особи за місцем її проживання (реєстрації)
відповідальним працівником органу об’єднаної територіальної громади, фахівцем
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я
послуг
и

сільських, селищних рад. 
2.  Видача  направлення  здійснюється  фахівцем  УСЗН  Сумської  РДА  після
надходження  та  опрацювання  повного  пакету  документів,  але  не  пізніше  трьох
робочих днів з моменту отримання документів. 

13. Перелі
к
підстав
для
відмов
и  у
наданн
і
послуг
и

1. Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані.
2. Відсутність необхідного переліку документів.
3.  Відсутність  медичних  показань  (згідно  нозологій  хвороб)  на  забезпечення
технічним та іншим засобом реабілітації.
4. Не сумісність засобів реабілітації.

14. Результ
ат
наданн
я
послуг
и

  Обов’язкове ознайомлення особи або її законного представника з:
-  механізмом  забезпечення  технічними  та  іншими  засобами  реабілітації  та
отримання компенсації;
- переліком підприємств, які відповідають кваліфікаційним вимогам із зазначенням
контактних даних,  до яких такі  особи можуть звернутися з  питань забезпечення
ТЗР; 
-  електронним  каталогом  технічних  та  інших  засобів  реабілітації,  якими  такі
підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб;
- сумісністю технічних та інших засобів реабілітації під час їх призначення. 
   Забезпечення своєчасного внесення інформації до Централізованого банку даних
з проблем інвалідності, що визначена Порядком.
Видача направлення для забезпечення ТЗР та/або виплата грошової компенсації
вартості  за  самостійно  придбані  технічні  та  інші  засоби  реабілітації
згідно Порядку.
Здійснення своєчасного укладання договорів з моменту надходження кошторисних
призначень на зазначені цілі,  перерахування коштів підприємствам - виробникам
ТЗР за надані послуги та повернення екземплярів документів задіяним сторонам
договору.  
Забезпечення  постійного  моніторингу,  супроводу  людини  щодо
реалізації її права на забезпечення необхідними засобами реабілітації. 

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3. Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання

в Протягом 1 дня
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соціального  захисту
населення

муніципальних послуг

4.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                              Сільський голова

                                                                                                              Миколаївської сільської
ради

                                                                                                            ____________Сергій
Самотой

                                                                                                            «_____»__________2020
року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
соціальної послуги

«Встановлення статусу та видача посвідчення ( дублікату)   «Ветеран праці»
Миколаївська сільська рада

Відділ соціального захисту населення та муніципальних послуг

Інформація про суб’єкта надання соціальної послуги
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Місцезнаходж
ення
виконавчого
органу
місцевого
самоврядуван
ня

Миколаївська
сільська рада
Сумська  область,
Сумський район 
вул.  Шевченка,  1
с.  Миколаївка
42322
відділ соціального
захисту населення
та  надання
муніципальних
послуг

Старостинськи
й
Северинівськи
й округ № 1
Миколаївської
сільської
ради
вул.Молодіжна
буд. 1
с. Северинівка
42301

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради
вул.Централь
на
буд. 89
с. Постольне
42324

Старостинськи
й 
Кекинський
округ №3
Миколаївської
сільської
ради
вул. Садова,18
с. Кекине
42325

Старостинськи
й
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
рад
вул.Центральна
буд.92
с. Кровне
42323

Інформація
щодо  режиму
роботи
виконавчого
органу
місцевого
самоврядуван
ня

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00  до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-00
Вихідний  день  –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний  день
–  субота,
неділя, святкові
дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Телефон/факс
(довідки),
адреса
електронної
пошти,  веб-
сайт

тел.  (0542)77-66-
66
Е-mail:
s_radanik@ukr.net

тел.
( 0542)69-32-02
sevrada379@ukr
.net

rada_postoln
e@ukr.net

kekine@ukr.n
et

krovne@ukr.n
et

Нормативні акти, якими регламентується надання соціальної послуги

4. Закони України «Про  основні  засади  соціального  захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку
в Україні» від 16.12.1993 № 3721 – ХІІ

5. Акти Кабінету Міністрів України «Про  порядок  видачі  посвідчення  і  нагрудного
знака «Ветеран праці» від 29.07.1994 № 521

Умови отримання соціальної послуги

6. Підстава для одержання послуги 1. Громадяни, які досягли пенсійного віку;
2.  Наявність  трудового  стажу,  необхідного  для
визнання громадян ветеранами праці.
(для чоловіків 40 років, для жінок 35 років)

7. Перелік необхідних документів 1. Заява ;
2. Ксерокопія паспорту;
3. Ксерокопія ідентифікаційного коду;
4. Пенсійне посвідчення;
5. Фотокартка 3х4;
6.  Довідка  з  управління  Пенсійного  фонду

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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України в Сумському районі про загальний стаж
роботи.

8. Спосіб подання документів Для отримання послуги отримувачі або їх законні
представники  звертаються  до  уповноважених
органів за місцем проживання (до уповноважених
ОТГ, сільських(селищних) рад). 
Уповноважені ОТГ, сільських (селищних) рад
обов’язково  завіряють  всі  копії  документів
(«Згідно  з  оригіналом  дата,  підпис,  ПІБ
уповноваженої, печатка»)

9. Платність  (безоплатність)  надання
послуги

Безоплатно

10. Строк надання послуги В день звернення, але не пізніше п'ятнадцяти днів
від дня написання заяви.

11. Перелік  підстав  для  відмови  у
наданні послуги

1.Відсутність  загального  трудового  стажу  для
визначення громадян ветеранами праці;

12. Результат надання послуги Встановлення  статусу  та  видача  посвідчення
«Ветеран праці» встановленого зразка 

13. Способи  отримання  відповіді
(результату)

Посвідчення отримує особисто ветеран праці або 
за його дорученням рідні чи інші особи, за що 
вони розписуються у відповідних документах.

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

4.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                            Сільський голова

                                                                                                             Миколаївської сільської
ради
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                                                                                                             ____________Сергій
Самотой

 
«_____»__________2020

року

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
соціальної  послуги 

„ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ НА ПРОХОДЖЕННЯ ОБЛАСНОЇ МЕДИКО-
СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ АВТОМОБІЛЯМИ”
Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг

Миколаївська сільська рада
Інформація про суб’єкт надання соціальної послуги / центр надання соціальних

послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезн
аходжен
ня 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка, 1 с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та
надання
муніципальни
х послуг

Старостинсь
кий
Северинівсь
кий округ №
1
Миколаївськ
ої
сільської
ради
вул.Молодіж
на буд. 1
с.
Северинівка
42301

Старостинськ
ий
Постольненсь
кий округ №2
Миколаївської
сільської
ради
вул.Центральн
а
буд. 89
с. Постольне
42324

Старостинс
ький 
Кекинськи
й
округ №3
Миколаївсь
кої
сільської
ради
вул.
Садова,18
с. Кекине
42325

Старостинський
Кровненський 
округ №
Миколаївської
сільської
рад
вул.Центральна
буд.92
с. Кровне
42323

2 Інформа
ція щодо
режиму
роботи 

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові
дні.
Прийом
громадян не
проводитьс
я

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-
00 до 17-15
Пт.  з  8-00
до 16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові
дні.
Прийом
громадян
не
проводить
ся

Графік роботи:
Пн.-Чт. з 8-00 до
17-15
Пт. з 8-00 до 16-
00
Вихідний день –
субота,  неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

3 Телефон тел.  (0542)77-
66-66

тел. rada_postol kekine krovne@ukr.

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
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/  факс,
електрон
на
адреса,
офіційни
й  веб-
сайт 

Е-mail:
s_radanik@ukr.n
et

(  0542)69-32-
02 
sevrada379@u
kr.net

ne@ukr.net @ukr.n
et

net

Нормативні акти, якими регламентується надання соціальної послуги

4 Закони
України

Закони  України  ,,Про  реабілітацію  осіб  з  інвалідністю  в  Україні” від
06.10.2005 № 2961-IV; ,,Про гуманітарну допомогу” від 22.10.1999 № 1192-
XIV; ,,Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від
21.03.1991 № 875-XII

5 Акти
Кабінету
Міністрі
в
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006                    № 999
„Про  затвердження  Порядку  забезпечення  осіб  з  інвалідністю
автомобілями” (зі змінами)

6 Акти
централь
них
органів
виконавч
ої влади

Наказ Мінпраці від 02.08.2006 № 295 ,,Про затвердження  зразків та форм
облікової документації з обліку та  забезпечення  автомобілями інвалідів” (зі
змінами)

Умови отримання соціальної послуги

7 Підстава
для
отриман
ня 

Особи  з  інвалідністю,  зокрема  діти  з  інвалідністю,  які  мають  право  на
забезпечення автомобілем безоплатно або на пільгових умовах

8 Перелік
необхідн
их
докумен
тів

Для  отримання  послуги  особи  з  інвалідністю,  законні  представники
недієздатних  осіб  з  інвалідністю,  дітей  з  інвалідністю  до  заяви,  що
реєструється у спеціальному журналі обліку, додають:
1. Копію довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з
інвалідністю - копію медичного висновку.
2.  Паспорт  громадянина  України  (для  особи  з  інвалідністю,  законного
представника  недієздатної  особи  з  інвалідністю,  дитини  з  інвалідністю),
який після  перевірки паспортних даних,  зазначених у  заяві,  повертається
заявнику, та копію свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);
довідку про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та
члену сім’ї, якому передається право користування автомобілем, законному
представнику  недієздатної  особи  з  інвалідністю,  дитини  з  інвалідністю
(після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику).
3.  Документ  про  реєстрацію місця  проживання  члена  сім’ї,  іншої  особи,
яким передається право користування автомобілем.
Для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків
аварії  на  Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих  від  Чорнобильської
катастрофи,  щодо  яких  встановлено  причинний  зв’язок  інвалідності  з
Чорнобильською  катастрофою,  а  також  громадян,  які  брали  участь  у
ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із
застосуванням  ядерної  зброї,  –  копію  посвідчення  про  належність  до

mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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категорії  1  осіб,  що  постраждали  внаслідок  дії  зазначених  факторів,  та
медичну  довідку  визначеного  органами  охорони  здоров’я  зразка  щодо
спроможності  особи  з  інвалідністю  керувати  автомобілем  (для  осіб  з
інвалідністю I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно).
Для  осіб  з  інвалідністю  від  загального  захворювання  або  захворювання,
отриманого під час  проходження військової  служби чи служби в органах
внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа
осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової
війни, – довідку, видану військкоматом, інші документи (копія військового
квитка  або  партизанського  квитка),  що  підтверджують  таку  участь
(видається  військкоматом  на  запит  структурного  підрозділу  чи  органу
соціального захисту населення), посвідчення інваліда війни.
4. Для недієздатних осіб з інвалідністю – копію рішення суду про визнання
особи з інвалідністю недієздатною та копію рішення (розпорядження) про
встановлення над нею опіки.
5.  Для  малолітніх  і  неповнолітніх  дітей  з  інвалідністю,  позбавлених
батьківського  піклування,  –  копію  рішення  (розпорядження)  про
встановлення опіки та піклування

9 Спосіб
подання
докумен
тів 

Заява  та  документи  подаються  особою  з  інвалідністю,  законними
представники  недієздатних  осіб  з  інвалідністю,  дітей  з  інвалідністю у
паперовій формі (заява може надсилатися поштою) у такій послідовності:
прийом  заяви,  форма  якої  затверджена  Мінсоцполітики,  від  особи  з
інвалідністю,  законних  представників  недієздатних  осіб  з  інвалідністю,
дітей  інвалідністю  здійснюють  спеціалісти  органу  соціального  захисту
населення за місцем реєстрації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю;
після  реєстрації  заяви  органом  соціального  захисту  населення  в  день
звернення видається, а у разі  надходження заяви поштою у триденний строк
особі  з  інвалідністю  надсилається  направлення  до  лікувально-
профілактичного  закладу  для  проходження  медичного  огляду  та
направлення  на  МСЕК.  Після  проходження  особою  з  інвалідністю
медичного огляду лікувально-профілактичний заклад у п’ятиденний строк
надсилає  до  облМСЕК  (ЦМСЕК,  КрМСЕК)  направлення  (форма
№ 088/0 витяг з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого та
в  обов’язковому  порядку  повідомляє  про  це  орган  соціального  захисту
населення, який видав таке направлення;
після надходження повідомлення лікувально-профілактичного закладу орган
соціального  захисту  населення  надсилає  документи  особи  з  інвалідністю
разом із заявою до  структурного підрозділу з питань соціального захисту
населення обласних і Київської міської держадміністрацій (далі - структурні
підрозділи з питань соціального захисту населення);
структурний  підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення реєструє
заяви разом з  іншими необхідними документами у  журналі,  форма якого
затверджена Мінсоцполітики, приймає відповідне рішення і надсилає його у
письмовій формі відповідно до органів соціального захисту населення, які
видали  направлення,  та  особам  з  інвалідністю,  законним  представникам
недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

10 Платніст
ь
(безопла
тність)
надання 

Соціальна  послуга надається безоплатно

11 Строк Документи  для  надання  послуги  щодо  взяття  на  облік  для  забезпечення
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надання автомобілем  розглядаються  протягом  20  днів  після  закінчення  місяця,  в
якому надійшла заява з усіма необхідними документами.
Для  отримання  послуги  особа  з  інвалідністю,  законний  представник
недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю подає до органу
соціального захисту населення за місцем реєстрації заяву. На підставі заяви
особа  з  інвалідністю,  законний  представник  недієздатної  особи  з
інвалідністю, дитини з інвалідністю отримує направлення на проходження
облМСЕК для визначення наявності  медичних показань для забезпечення
автомобілем  і  протипоказань  до  керування  ним.  Після  огляду  особи  з
інвалідністю  облМСЕК  надсилає  структурному  підрозділу  з  питань
соціального захисту населення Витяг з акта огляду особи з інвалідністю. На
запит органу соціального захисту населення за  місцем реєстрації  особа з
інвалідністю,  законний  представник  особи  з  інвалідністю,  дитини  з
інвалідністю подає повний перелік документів

12 Перелік
підстав
для
відмови
у
наданні 

Особа  з  інвалідністю  протягом  шести  місяців  з  дня  повідомлення  про
необхідність  здійснення  повторного  огляду  для  підтвердження  наявності
медичних  показань  не  проходить  такий  огляд  в  облМСЕК без  поважних
причин, знімається з обліку;
під час перебування на обліку в сім’ї особи з інвалідністю відбулися зміни,
що  призвели  до  відсутності  члена  сім’ї,  який  зареєстрований  за  місцем
реєстрації  особи  з  інвалідністю  і  якому  особа  з  інвалідністю  могла  би
передати право керування автомобілем, виникли інші причини, з яких член
сім’ї  особи  з  інвалідністю  не  може  керувати  автомобілем,  особа  з
інвалідністю знімається з обліку протягом шести місяців після встановлення
такого факту;
особи  з  інвалідністю,  які  проживають  в  установах  соціального
обслуговування  на  повному  державному  утриманні  або  перебувають  у
місцях позбавлення волі, автомобілями не забезпечуються;
особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, яким інвалідність встановлено на
певний період, не поновлюють без поважних причин інвалідність протягом
шести місяців, вони знімаються з обліку;
виникнення інших обставин

13 Результа
т
надання
соціальн
ої
послуги

Взяття на облік для забезпечення автомобілем / відмова у взятті на облік для
забезпечення автомобілем

14 Способи
отриман
ня
відповіді
(результ
ату)

Надсилається  письмове  повідомлення  про  результат  надання
адміністративної послуги. 
Повідомлення  надається  /  надсилається  поштою,  про  що  робиться
відповідний запис у Журналі видачі довідок та повідомлень.

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги Відповідальна посадова
особа і структурний

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
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підрозділ (днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

4.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                             Сільський голова

                                                                                                              Миколаївської сільської
ради

                                                                                                             ____________Сергій
Самотой

 
«_____»__________2020

року

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
соціальної послуги 

«Порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»

Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних послуг
Миколаївська сільська рада

Інформація про суб’єкт надання соціальної послуги / центр надання соціальних
послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезнаход
ження 

Миколаївська
сільська рада
Сумська
область,
Сумський
район 
вул.
Шевченка, 1 с.
Миколаївка
42322
відділ
соціального
захисту
населення  та

Старостинсь
кий
Северинівсь
кий округ №
1
Миколаївськ
ої
сільської
ради
вул.Молодіж
на буд. 1
с.
Северинівка
42301

Старостинськи
й
Постольненськ
ий округ №2
Миколаївської
сільської
ради
вул.Центральн
а
буд. 89
с. Постольне
42324

Старостинсь
кий 
Кекинський
округ №3
Миколаївсь
кої
сільської
ради
вул.
Садова,18
с. Кекине
42325

Старостинс
ький
Кровненськ
ий 
округ №
Миколаївсь
кої
сільської
рад
вул.Централ
ьна
буд.92
с. Кровне
42323
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надання
муніципальни
х послуг

2 Інформація
щодо
режиму
роботи 

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний
день – субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт. з 8-00 до
16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові
дні.
Прийом
громадян не
проводитьс
я

Графік роботи:
Пн.-Чт.  з  8-00
до 17-15
Пт.  з  8-00  до
16-00
Вихідний день
–  субота,
неділя,
святкові дні.
Прийом
громадян  не
проводиться

Графік
роботи:
Пн.-Чт. з 8-
00 до 17-15
Пт.  з  8-00
до 16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові
дні.
Прийом
громадян
не
проводитьс
я

Графік
роботи:
Пн.-Чт.  з  8-
00 до 17-15
Пт.  з  8-00
до 16-00
Вихідний
день  –
субота,
неділя,
святкові
дні.
Прийом
громадян
не
проводитьс
я

3 Телефон  /
факс,
електронна
адреса,
офіційний
веб-сайт 

тел.  (0542)77-
66-66
Е-mail:
s_radanik@ukr.n
et

тел.
(  0542)69-32-
02 
sevrada379@u
kr.net

rada_postol
ne@ukr.net

kekine
@ukr.ne
t

krovne
@ukr.ne
t

Нормативні акти, якими регламентується надання соціальної послуги

4 Закони
України

Закони  України  ,,Про  реабілітацію  осіб  з  інвалідністю в  Україні” від
06.10.2005  №  2961-IV;  ,,Про  основи  соціальної  захищеності  осіб  з
інвалідністю в Україні” від 21.03.1991 № 875-XII

5 Акти
Кабінету
Міністрів
України

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  14.02.2007  №  228  «Про
порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»

Умови отримання соціальної послуги

7 Підстава  для
отримання 

Особи з інвалідністю, законні представники недієздатних осіб та дітей з
інвалідністю,  які  відповідно  до  законодавства  мають  право  на
забезпечення автомобілями.
Компенсації  на  бензин,  ремонт  і  технічне  обслуговування
автомобілів призначаються:

- особам  та  дітям  з  інвалідністю,  які  в  установленому  порядку
забезпечені автомобілем;

- особам та дітям з інвалідністю, які мають право на забезпечення
автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем
придбаним  за  власні  кошти  осіб  з  інвалідністю,  законних
представників  недієздатних  осіб  з  інвалідністю,  дітей  з
інвалідністю;

- особам  та  дітям  з  інвалідністю,  які  були  забезпечені      в
установленому порядку мотоколясками.

Компенсація на транспортне обслуговування призначається особам

mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:krovne@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:kekine@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:rada_postolne@ukr.net
mailto:sevrada379@ukr.net
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та дітям з інвалідністю, які:
      - перебувають  на  обліку  для  безоплатного  забезпечення
автомобілями;
     - перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями;
     -   мають  право  на  забезпечення  автомобілем,  але  за  власним
бажанням відмовилися від нього і бажають одержувати компенсацію;
     -   мають право  на  безоплатне забезпечення автомобілем,  але  не
одержали  його  у  зв’язку  з  протипоказаннями  до  керування  ним,  або
мають право на пільгове забезпечення автомобілем (за 7 % вартості), але
не одержали його у зв’язку з  відсутністю можливості  передати члену
сім’ї право на керування автомобілем;
      -  мають право на забезпечення автомобілем ( за 30% вартості), але не
одержали його у зв’язку з протипоказаннями до керування ним.

8 Перелік
необхідних
документів

Для  одержання  компенсації  на  бензин,  ремонт  і  технічне
обслуговування автомобілів подаються такі документи:

1) заява;
2) технічний  паспорт  про  реєстрацію  автомобіля  на  ім’я  особи  з

інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю;
3) копія  посвідчення  водія,  завірена  в  установленому

законодавством порядку;
4) висновок медико- соціальної експертної комісії ( далі- МСЕК) про

наявність медичних показань для забезпечення автомобілем, крім
осіб  з  інвалідністю  І  та  ІІ  групи  із  числа  учасників  ліквідації
наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих  від
Чорнобильської  катастрофи щодо яких  установлено  причинний
зв’язок  інвалідності  з  Чорнобильською  катастрофою,  а  також
громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та
випробувань,  у  військових  навчаннях  із  застосуванням  ядерної
зброї (категорія 1), осію з інвалідністю І групи по зору або без
обох рук,  куксами обох  ніг і  рук – копія висновку МСЕК про
встановлення відповідної групи інвалідності;

5) копія  посвідчення  учасника  ліквідації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС  та  потерпілого  від  Чорнобильської
катастрофи – для осіб, щодо яких установлено причинний зв’язок
інвалідності  з  Чорнобильською  катастрофою,  а  також  для
громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та
випробувань,  у  військових  навчаннях  із  застосуванням  ядерної
зброї (категорія 1);

6) копії паспорту та ідентифікаційного коду .
Підставою  для  призначення особам  з  інвалідністю  та  дітям  з
інвалідністю компенсації на транспортне обслуговування є:

1) заява;
2) копія  висновку  МСЕК  про  наявність  у  осіб  з  інвалідністю

медичних показань для забезпечення їх автомобілем;
3) копія  висновку  МСЕК  про  встановлення  відповідної  групи

інвалідності.

9 Спосіб
подання
документів 

Заява  та  документи  подаються  особою  з  інвалідністю,  законними
представники недієздатних осіб з  інвалідністю, дітей з  інвалідністю у
паперовій  формі  до  структурного  підрозділу  з  питань  соціального
захисту населення.

1 Розмір Грошові  компенсації  на бензин,  ремонт і  технічне обслуговування
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0 компенсації автомобілів  виплачуються особам  з  інвалідністю,  законним
представникам  дітей  з  інвалідністю,  що  мають  автомобілі  та
мотоколяски, - у розмірі 22% та 16% прожиткового мінімуму на одну
особу,  яка  втратила  працездатність,  у  розрахунку  на  місяць,  на
транспортне обслуговування – у розмірі  29% прожиткового мінімуму
на одну особу, яка втратила працездатність, у розрахунку на місяць.

1
1

Платність
(безоплатніс
ть) надання 

Соціальна послуга надається безоплатно

1
2

Строк
надання 

Протягом 5 робочих днів

1
3

Перелік
підстав  для
відмови  у
наданні 

Не повний пакет документів

1
4

Результат
надання
соціальної
послуги

Оформлення розпорядження та в подальшому проведення нарахування і
виплати  компенсації  у  березні  та  вересні  відповідно  до  постанови
Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228.

1
5

Способи
отримання
відповіді
(результату)

Надсилається письмове повідомлення про результат надання соціальної
послуги,  про  що  робиться  відповідний  запис  у  Журналі  про  виплату
грошових  компенсацій  на  бензин,  ремонт,  технічне  обслуговування
автомобілів та мотоколясок і транспортне обслуговування.

Технологічна картка

 № п/п Етапи послуги
Відповідальна посадова

особа і структурний
підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання
(днів)

1.

Прийом  заяви  та  всіх
необхідних документів

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в  Протягом 1 дня

2.

Реєстрація  прийнятих
документів  в  журналі
реєстрації приймання заяв

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня 

3.

Перевірка  та  передача
прийнятих документів разом з
реєстром  до  Управління
соціального  захисту
населення

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня

4.

Реєстрація  прийнятого
рішення  в  журналі  реєстрації
прийнятих рішень

Спеціаліст  відділу
соціального  захисту
населення  та  надання
муніципальних послуг

в Протягом 1 дня  

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.
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