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Надання адресної цільової допомоги окремим категоріям 

громадян у рамках Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя 
 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради   

  

1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 

Діти з інвалідністю, зокрема:  

хворі на онкологію; хворі на цукровий діабет; ДЦП; 

захворювання яких пов'язане з наслідками аварії на 

ЧАЕС; прикуті до ліжка; з аутизмом; яких виховують 

батьки з інвалідністю; які виховуються в багатодітних 

сім'ях; діти-сиріти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, які мають інвалідність. 

Родини, які виховують двох дітей з інвалідністю. 

Багатодітні родини, які виховують 5 та більше дітей. 

Діти, майбутні першокласники з багатодітних та інших 

сімей.  

Діти, хворі на туберкульоз та інші соціальні хвороби. 

Особи з інвалідністю, які знаходяться на лікуванні 

хронічним гемодіалізом; з пересадженими органами; 

I і II групи по зору; які користуються інвалідними 

візками. Студенти з інвалідністю. 

Особи з інвалідністю внаслідок війни з числа 

учасників бойових дій на території Республіки 

Афганістан і на території інших держав. 

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю 

внаслідок Другої світової війни. 

Учасники антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил, які мають статус учасника бойових 

дій; особи з інвалідністю внаслідок війни, які отримали 

інвалідність за наслідками участі в АТО, ООС та члени 

сімей загиблих в АТО, ООС. 

Члени сімей військовослужбовців, загиблих на 

території Республіки Афганістан та на території інших 

держав. 

Батьки та члени сімей військовослужбовців, які 

загинули, померли, пропали безвісті при проходженні 

військової служби. 

Сім'ї, які втратили годувальника внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

2. Перелік документів, 

необхідних для отримання 

послуги, а також вимоги до 

них 

Документи, які подаються для постановки на облік до 

управлінь соціального захисту населення Запорізької 

міської ради по районах, лікувальних закладів міста, та 

які підтверджують відповідну категорію. 

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

Списки на виплату адресної цільової допомоги 

подаються управліннями соціального захисту 

населення Запорізької міської ради по районах, або 

лікувальними закладами міста, або громадськими 

організаціями, до управління соціального захисту 
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населення Запорізької міської ради. 

4. Платність (безоплатність) 

надання  послуги 
Безоплатно  

5. Строк надання послуги Згідно з графіком цільових виплат. 

6. Результат надання  послуги Надання адресної цільової допомоги або вмотивована 

відмова.  

7. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

Кошти виплачуються поштовим переказом або через 

банківську установу. 

8. Перелік підстав для відмови 

у наданні послуги 

Відсутність реєстрації місця проживання у 

м.Запоріжжя. 

Не відповідність вищезазначеним категоріям громадян. 

9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання послуги  

 

Закон України «Про Державний бюджет України» 

Рішення Запорізької міської ради від «Про 

затвердження Міської комплексної програми 

соціального захисту населення». 

Накази начальника управління соціального захисту 

населення Запорізької міської ради щодо затвердження 

Положень про порядок надання адресної цільової 

допомоги різним категоріям громадян. 

10. Примітка Отримувачі адресної цільової допомоги повинні мати 

реєстрацію місця проживання у м.Запоріжжя 

 


