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Призначення та виплата державної соціальної допомоги
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
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 Комунарському 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

2.

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

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю
до 18 років.
1.
Заява.
2.
Паспорт або в разі або його відсутності інший
документ, що може засвідчувати особу, яка подає
заяву.
3.
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).
4.
Оригінал та копія свідоцтва про народження
дитини з інвалідністю.
5.
Довідка з місця навчання із зазначенням
перебування (не перебування) на повному державному
утриманні.
6.
Копія рішення суду про усиновлення дитини.
7.
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.
8.
Довідка про місце проживання законного
представника, піклувальника, який подав заяву, чи
копія паспорта з відомостями про місце проживання.
9.
Якщо законний представник проживає за іншою
адресою, ніж дитина з інвалідністю, то разом із заявою
він подає довідку про те, що другий із законних
представників не отримує державну соціальну
допомогу на дитину з інвалідністю за місцем свого
проживання.
10.
Іноземці та особи без громадянства додатково
подають копію посвідки на постійне або тимчасове
проживання.
11.
Довідка, видана органом соціального захисту
населення за місцем реєстрації заявника про те, що він
не перебуває на обліку як одержувач д опомоги особі з
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інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, і не
одержує зазначеної допомоги (у разі звернення до
управління за місцем фактичного проживання).

3.

Якщо із заявою звертається опікун або
піклувальник, подається також:
1.
Копія рішення про встановлення опіки
(піклування) та призначення дитині з інвалідністю
опікуна (піклувальника);
2.
Копія рішення суду про визнання особи з
інвалідністю з дитинства недієздатним;
3. 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.
Для призначення надбавки на догляд додатково
подаються:
одинокою матір’ю:
1.
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 перебувала) на обліку в
місцевих органах з питань соціального захисту
населення як одинока мати, або довідка зазначених
органів про те, що вона перебуває (перебувала) на
обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку
призначається надбавка на догляд;
2.
Довідка про спільне проживання з дитиною з
інвалідністю, видана уповноваженим органом за
місцем проживання. При неможливості отримати таку
довідку місцевий орган з питань соціального захисту
населення здійснює обстеження на дому і складає акт
обстеження з висвітленням цих фактів;
одиноким батьком:
1.
Копія рішення суду про встановлення
батьківства (крім випадку, коли відомості про батька
зазначено у свідоцтві про народження дитини);
2.
Копія
рішення суду про позбавлення
батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію
дитини проведено відповідно ч. 2 ст. 135 Сімейного
кодексу України);
3.
Довідка про спільне проживання з дитиною з
інвалідністю, видана уповноваженим органом за
місцем проживання. У разі неможливості отримати
таку довідку управління соціального захисту
населення здійснює обстеження на дому і складає акт
обстеження.
іншими особами:
1.
Заява про призначення надбавки на догляд за
дитиною з інвалідністю;
2.
Довідка про склад сім’ї (крім сім’ї опікуна,
піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по
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батькові, родинних стосунків членів сім’ї;
3.
Копія трудової книжки, довідка з центру
зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як
безробітна, довідка про доходи за останній звітний
період (рік), а в разі відсутності трудової книжки –
лише зазначені довідки;
4.
Довідка про спільне проживання дитини з
інвалідністю з одним з батьків, усиновителем,
опікуном, піклувальником, видана уповноваженим
органом за місцем проживання. При неможливості
отримати таку довідку орган соціального захисту
здійснює обстеження на дому і складає акт
обстеження з висвітленням цих фактів;
5.
Особи, які перебувають у відпустці по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у
відпустці без збереження заробітної плати, додатково
подають довідку лікарсько-консультативної комісії,
про те, що дитина з інвалідністю потребує
домашнього
догляду
(у
разі
неможливості
документального підтвердження факту догляду, за
бажанням особи), здійснюється обстеження на дому
сім’'ї, у якій виховується дитина з інвалідністю,
комісією у складі депутата місцевої ради (за згодою),
посадової особи районного управління соціального
захисту населення і двох сусідів) та копію наказу
(розпорядження) роботодавця про надання відпустки
або витяг з них;
6.
Довідка з місця навчання дитини.
7. Для призначення надбавки на догляд за дитиною з
інвалідністю підгрупи А законний представник
додатково подає довідку про спільне проживання з
дитиною-інвалідом
підгрупи
А,
видану
уповноваженим органом за місцем проживання. У разі
неможливості отримати таку довідку управління
соціального захисту населення здійснює обстеження
на дому і складає акт обстеження.
Звернення до районного управління соціального
захисту населення
з відповідними документами
особисто або заява та усі необхідні документи
надсилається поштою.

3.

Порядок та спосіб подання
документів

4.

Платність (безоплатність)
надання послуги

Безоплатно

5.

Строк надання послуги

6.

Результат надання послуги

7.

Способи та місце отримання
відповіді (результату)

Рішення про призначення соціальної допомоги або про
відмову в її наданні приймається протягом 10
календарних днів з дня прийняття заяви та всіх
необхідних документів.
1. Розпорядження про призначення допомоги.
2. Перерахування коштів через виплатні об’єкти
АТ «Укрпошта» або уповноважені банки.
Повідомлення про призначення чи відмову в
призначенні допомоги видається особисто або
надсилається заявникові.
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8.

Перелік підстав для відмови
у наданні послуги

1.
Смерть особи з інвалідністю з дитинства чи
дитини з інвалідністю.
2.
Відсутність всіх необхідних документів, що
підтверджують особу отримувача послуги та право на
отримання послуги.
Надбавка
на
догляд
припиняється
у
разі
працевлаштування особи, яка фактично здійснює
догляд за дитиною з інвалідністю (крім одиноких
матерів, одиноких батьків дітей з інвалідністю та
одного з батьків, прийомних батьків, батьківвихователів дитячого будинку сімейного типу,
усиновителів, опікунів, піклувальників дитини з
інвалідністю підгрупи А).

9.

Акти законодавства, що
регулюють порядок та умови
надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю».
Спільний 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 інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам».

10.

Примітка

Особам з інвалідністю з дитинства, які мають
одночасно право на допомогу і соціальну пенсію,
соціальна допомога або пенсія призначається за їх
вибором.
Рішення управління соціального захисту населення про
призначення (непризначення) державної соціальної
допомоги особі з інвалідністю з дитинства, дитині з
інвалідністю чи надбавки на догляд на ними може бути
оскаржене у відповідних органах виконавчої влади або
в судовому порядку.

