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Призначення та виплата державної соціальної допомоги 

особам, які не мають права на пенсію та особам з 

інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд 
 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Дніпровському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарівському району 
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1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 

1. Право на державну соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію та особи з інвалідністю (далі 

- соціальна допомога) мають особи, що одночасно 

відповідають таким умовам: 

1) особи, які досягли віку 65 років і не мають права на 

пенсію відповідно до законодавства або визнані 

особами з інвалідністю в установленому порядку. До 

досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають 

права на пенсію, належать жінки 1958 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 31 

грудня 1958 року; 

2) не одержують пенсію або соціальні виплати, що 

призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної 
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ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до 

Закону України “Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності”, та допомогу, що 

призначається 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); 

4) є особами з інвалідністю I групи, середньомісячний 

сукупний дохід яких за останні шість календарних 

місяців або два квартали, що передують місяцю 

звернення за призначенням допомоги, не перевищує 

115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність; 

5) дитина померлого годувальника (у тому числі 

народжена до спливу 10 місяців з дня смерті 

годувальника), який на день смерті не мав страхового 

стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з 

інвалідністю ІІІ групи. 

2. Державна соціальна допомога на догляд 

призначається: 

1) 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); 

2) малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи, які 

одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по 

інвалідності (крім інвалідів 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", осіб з інвалідністю 

внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту" та які одержують пенсію за віком, по 

інвалідності або за вислугу років, осіб, 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 одиноких пенсіонерів і за висновком 

лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) 

потребують постійного стороннього догляду). 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

Призначення соціальної допомоги. 

1. Заява. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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отримання послуги, а також 

вимоги до них 

2. Паспорт. 

3. Документ про присвоєння реєстраційного номера 

облікової картки платника податків. 

4. 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. 

5. Копія рішення про встановлення опіки (у разі 

визнання особи недієздатною). 

6. Копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки 

на постійне проживання. 

7. Довідка про склад сім'ї, видана уповноваженим 

органом за місцем постійного проживання, у тому 

числі органом місцевого самоврядування. 

8. Довідка про місце проживання або місце 

перебування, яка видається центром обліку бездомних 

осіб, де вони перебувають на обліку, або закладом 

соціального захисту для бездомних осіб, де їм 

надається тимчасовий притулок (подають бездомні 

особи замість довідки про склад сім’ї). 

9. Витяг з акта огляду МСЕК. 

10. Довідка-атестат про припинення виплати раніше 

призначеної пенсії по інвалідності та витяг з акта 

огляду МСЕК від органів, які призначають пенсію (у 

разі звернення за призначенням соціальної допомоги 

замість пенсії по інвалідності). 

11. Довідка про вид, розмір пенсії і період, на який 

вона призначена. 

12. Трудова книжка. 

Для призначення допомоги дитині померлого 

годувальника подаються документи:  

1. Заява. 

2.  Паспорт. 

3.  Документ  про  присвоєння   реєстраційного  номера 

облікової картки платника податків. 

4.  Свідоцтво про народження дитини.  

5. Довідка  про склад сім'ї, видана уповноваженим 

органом за місцем постійного проживання, у тому 

числі органом місцевого самоврядування. 

6. Копії документів, що засвідчують родинні зв’язки 

члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності); 

7. Свідоцтво ДРАЦС про смерть годувальника або 

рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи 

оголошення його померлим. 

8. Довідка загальноосвітнього навчального закладу 

системи загальної середньої освіти, професійно-

технічного, вищого навчального закладу про те, що 

дитина навчаються за денною формою навчання. 

9. Довідка про неотримання пенсії в разі втрати 

годувальника. 
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10. Трудова книжка. 

Для призначення допомоги на догляд подаються 

документи, зазначені у п. 1-11, а також: 

- висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного 

стороннього догляду); 

- довідка-атестат про припинення виплати раніше 

призначеної надбавки на догляд (у разі звернення за 

призначенням допомоги на догляд замість надбавки на 

догляд). 

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

Документи подаються громадянином або законним 

представником особисто або надсилаються поштою до 

управління соціального захисту населення за 

зареєстрованим місцем проживання. 

 

4. Платність (безоплатність) 

надання  послуги 
Безоплатно  

5. Строк надання послуги Рішення управління про надання чи відмову у наданні 

послуги приймається протягом 10 днів з дня прийняття 

заяви та всіх необхідних документів. 

6. Результат надання  послуги 1. Розпорядження про призначення допомоги. 

2. Перерахування коштів через УДППЗ «Укрпошта» 

або уповноважені банки. 

7. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

Повідомлення про призначення чи відмову в 

призначенні допомоги видається особисто або 

надсилається заявникові поштою. 

8. Перелік підстав для відмови 

у наданні послуги 

Соціальна допомога: 

1. Не надано всі необхідні документи у тримісячний 

термін з дня повідомлення про необхідність їх подання. 

2. Особа не має право на отримання послуги. 

3. Звернення  про  призначення  допомоги  дитині 

померлого годувальника надійшло пізніше ніж 12 

місяців з дня смерті годувальника. 

Допомога на догляд: 

1. Відшкодування особами з інвалідністю витрат на 

догляд відповідно до Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності". 

2.    Особа не має право на отримання послуги. 

9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання послуги  

 

Закон України "Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю" 

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" 

Спільний наказ Міністерства праці та соціальної 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
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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 від 15.11.2001                                        

№ 486/202/524/455/3370 "Про затвердження Методики 

обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів 

соціальної допомоги" 

10. Примітка У разі виникнення в особи, яка має право на допомогу 

на догляд, кількох на це підстав допомога 

призначається за однією з підстав на її вибір. 

 

 


