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Видача довідок про отримання (неотримання) допомоги 
 

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 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району 

 

1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 

Особи, зареєстровані або фактично проживають в       

м. Запоріжжя 

 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання послуги, а також 

вимоги до них 

1.  Письмова заява або усна вимога. 

2. Паспорт або інший документ, який підтверджує 

особу та місце її проживання (реєстрації). 

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

Звернення до районного управління соціального 

захисту населення. 

4. Платність (безоплатність) 

надання  послуги 
Безоплатно.  

5. Строк надання послуги Довідка про отримання (неотримання) допомоги 

надається не пізніше ніж у триденний термін. 

6. Результат надання  послуги Довідка про отримання (неотримання) допомоги. 

7. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

Довідка про отримання (неотримання) допомоги 

видається за умови пред’явлення паспорта або іншого 

документа, який підтверджує особу та місце її 

проживання (реєстрації). 

8. Перелік підстав для відмови 

у наданні послуги 

У разі відсутності документів, що посвідчують особу.  

9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання послуги  

 

Закон України "Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми" 

Закон України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям" 

Закон України "Про державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю" 

Закон України  "Про державну соціальну допомогу 

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

інвалідністю" 

Закон України "Про соціальні послуги" 

Закон України "Про психіатричну допомогу" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 

№ 1751 "Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної допомоги сім’ям з дітьми" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003  
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№ 250 "Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям" 

Спільний Наказ Міністерства праці та соціальної 

політики України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства охорони здоров'я України від 30.04.2002                              

№ 226/296/169 "Про затвердження Порядку надання 

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям 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»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 

№ 558 "Про затвердження Порядку призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги" 

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" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 

№ 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги 

малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 

розладу, який за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього 

догляду, на догляд за ним"  

Постанова Кабінету Мiнiстрiв України вiд 21.10.1995 

№ 848 "Про спрощення порядку надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива"  

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 

№ 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" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 

№ 268 "Про виплату одноразової винагороди жінкам, 

яким присвоєно почесне звання України «Мати-

героїня" 

Постанова Кабінету Міністрів України від  26.07.1996 

№ 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги 
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окремим категоріям громадян" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 

№ 660 "Про затвердження Порядку виплати 

одноразової матеріальної допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми" 

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" 

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" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 

№ 68 "Деякі питання надання послуги з догляду за 

дитиною до трьох років “муніципальна няня " 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 

№ 250 "Деякі питання надання соціальної підтримки 

багатодітним сім'ям" 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики 

України від 19.09.2006  № 345 "Про затвердження 

Інструкції щодо порядку оформлення і ведення 

особових справ отримувачів усіх видів соціальної 

допомоги" 

10. Примітка  

 


