
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

Про перелік адміністративних послуг, 

що надаються департаментом 

соціальної політики  

 

Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», вимог Закону України «Про адміністративні 

послуги», наказу Міністерства соціальної політики України від 18.03.2021 № 

136 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних 

послуг у сфері соціального захисту населення», з метою реалізації прав, свобод 

і законних інтересів суб’єктів звернення у сфері отримання адміністративних 

послуг, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються  

департаментом соціальної політики через відділ прийому і видачі документів 

«Єдине вікно», що додається.  

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 24.10.2019 № 382  з 

усіма змінами та доповненнями. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця. 

 

 

Міський голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконкому  

 _______________  № _______ 

 

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, 

що надаються департаментом соціальної політики  

Ужгородської міської ради 

через відділ прийому і видачі  документів «Єдине вікно» 

 

01/01 Видача вкладки до посвідчення «Особа з інвалідністю внаслідок 

війни» у разі зміни групи інвалідності; 

01/02 Надання статусу «Жертва нацистських переслідувань»; 

01/03 Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, видача 

посвідчення; 

01/04 Установлення статусу, видача посвідчень «Ветеран праці»; 

01/05 Видача ветеранам війни листів – талонів на право пільгового 

придбання квитків зі знижками, передбаченими законодавством; 

01/06 Установлення статусу, видача посвідчення «Учасник війни»; 

01/07 Встановлення статусу члена сім’ї загиблого ветерана війни, видача 

посвідчення; 

01/08 Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг; 

01/09 Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами; 

01/10 Надання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи; 

01/11 Надання довідки про отримання Соціальної допомоги, її розмір та 

терміни виплати; 

01/12 Призначення державної соціальної допомоги на догляд; 

01/13 Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування; 

01/14 Призначення допомоги на дітей одиноким матерям; 

01/15 Призначення допомоги при народженні дитини; 

01/16 Призначення допомоги при усиновленні дитини; 

01/17 Надання державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківської опіки, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомним сім’ям за принципом «Гроші ходять за 

дитиною»; 

01/18 Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 

та дітям-інвалідам; 

01/19 Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’я; 



01/20 Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю; 

01/21 Видача посвідчень особам з інвалідністю з дитинства, особам, які 

не мають права на пенсію ,особам з інвалідністю; 

01/22 Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з 

дитинства та дітьми з інвалідністю; 

01/23 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно 

почесне звання України «Мати-героїня»; 

01/24 Призначення грошової допомоги особі , яка проживає разом з 

особою з інвалідністю 1 або 2 групи внаслідок психічного розладу, яка за 

висновком лікарської-консультативної комісії закладу охорони здоров’я 

потребує постійного стороннього догляду на догляд за нею; 

01/25 Призначення компенсації за догляд фізичній особі , яка надає 

соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на 

непрофесійній основі; 

01/26 Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива; 

01/27 Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або 

місце їх проживання чи перебування невідоме; 

01/28 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням деяких категорій 

громадян; 

01/29 Виплата компенсації за невикористане санаторно-курортне 

лікування; 

01/30 Організація направлення учасників АТО на психоневрологічну 

реабілітацію; 

01/31 Здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників 

АТО; 

01/32 Видача направлення на забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; 

01/33 Підготовка листа-клопотання на влаштування до будинку – 

інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного 

пансіонату , пансіонату для ветеранів війни і праці , психоневрологічного 

інтернату , дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого 

будинку-інтернату; 

01/34 Призначення виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і 

технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування; 

01/35 Призначення одноразової матеріальної допомоги за зверненням 

громадян та матеріальної допомоги учасникам АТО; 

01/36 Отримання одноразової матеріальної допомоги на поховання для 

непрацюючих працездатного віку; 

01/37 Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з 

інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики; 



01/38 Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина 

територіальним центром соціального обслуговування; 

01/39 Виплата грошової компенсації вартості проїзду учасникам АТО до 

реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад; 

01/40 Підготовка листа-клопотання в обласний департамент соціального 

захисту населення для постановки на чергу для забезпечення осіб з 

інвалідністю автомобілями; 

01/41 Виплата недоодержаної в зв’язку зі смертю суми державної 

соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, 

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

допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку але не набула права 

на пенсійну виплату; 

01/42 Надання допомоги на поховання отримувача державної соціальної 

допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю , особам, 

які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю тимчасової допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсію; 

01/43 Призначення пільги на придбання твердого палива , скрапленого 

балонового газу для побутових потреб; 

01/44 Надання довідки про право особи на пільги відповідно до ЗУ Про 

соціальний захист війни; 

01/45 Реєстрація громадян до єдиного державного автоматизованого 

реєстру осіб, які мають право на пільги; 

01/46 Надання довідки про перебування на обліку в єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги та довідки про зняття 

з обліку у разі зміни реєстрації або проживання; 

01/47 реєстрація громадян, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС 

для здійснення компенсаційних виплат; 

01/48 Компенсація виплат підвищеної стипендії та надання додаткової 

відпустки громадянам, які постраждали від наслідків ліквідації Чорнобильської 

катастрофи; 

01/49 Видача посвідчення особам , які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям громадян; 

01/50 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих від 

наслідків Чорнобильської катастрофи; 

01/51 Видача довідки про отримання рецепту від лікаря та безкоштовне 

забезпечення ліками; 

01/52 Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які 

втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації аварії 

на ЧАЕС , смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою та учасників 

ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб , які брали участь у ядерних 

випробуваннях , військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї , 

складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких 

пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, випробуваннях, 

військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів 

і виконання на них регламентних робіт; або одноразової компенсації батькам 



померлого учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, смерть якого пов’язана 

з Чорнобильською катастрофою; 

01/53 Видача повідомлення про надання пільг на житлово-комунальні 

послуги; 

01/54 Довідка у банківську установу про відкриття банківського рахунку; 

01/55 Призначення виплат компенсації та допомоги учасникам ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, 

потерпілим від ЧАЕС, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до 

категорій 1,2 та 3 дітям потерпілим від ЧАЕС, дітям з інвалідністю внаслідок 

Чорнобильської АЕС; 

01/56 Виплата компенсації у разі звільнення у зв’язку з ліквідацією, 

реорганізацією, скороченням чисельності учасників ліквідації ЧАЕС; 

01/57 Реєстрація громадян, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, на 

проведення зубопротезування; 

01/58 Видача листа для виготовлення дублікату посвідчення 

постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС; 

01/59 Оформлення до суду подання про призначення 

опікуна/піклувальника над особою, у разі визнання її недієздатною; 

01/60 Виплата грошової компенсації замість путівки громадянам , які 

постраждали від наслідків ЧАЕС; 

01/61 Виплата грошової компенсації вартості проїзду особам з 

інвалідністю внаслідок війни до санаторно-курортних установ та назад; 

01/62 Видача направлень на проходження Обласної медико-соціальної 

експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю 

автомобілями; 

01/63 Видача довідки про отримання пільг особам з інвалідністю, які не 

мають права на пенсію чи соціальну допомогу; 

01/64 Виплата грошової компенсації за самостійне санаторне лікування; 

01/65 Видача довідки пільговій категорії громадян про неперебування на 

обліку щодо отримання санаторно-курортної путівки та компенсації; 

01/66 Надання одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка»; 

01/67 Призначення тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку , але не набула 

права на пенсійну виплату; 

01/68 Виплати разової грошової допомоги, передбачено Законами 

України «Про статус ветеранам війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про 

жертви нацистських переслідувань»; 

01/69 Припинення надання раніше призначеної субсидії за заявою 

громадянина; 

01/70 Видача довідки про неперебування (перебування) на обліку 

отримувачів субсидій; 

01/71 Надання реквізитів рахунку в уповноваженому банку для виплати 

деяких видів соціальних допомог, компенсацій, грошового забезпечення та 

оплату послуг окремим категоріям населення; 

01/72 Монетизація одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка»; 



01/73 Надання органам опіки та піклування дозволу 

опікуну/піклувальнику на вчинення правочину від імені підопічного; 

01/74 Видача довідки про не отримання посвідчення багатодітної сім’ї; 

01/75 Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-

героїня»; 

01/76 Внесення до переліку осіб, що претендують на оздоровлення у 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; 

01/77 Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної 

сім’ї; 

01/78 Надання відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до 

трьох років «Муніципальна няня»; 

01/79 Призначення державної допомоги одному з батьків, 

усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, 

батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено 

інвалідність; 

01/80 Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях; 

01/81 Зняття з обліку громадян, які постраждали від наслідків аварії на 

ЧАЕС; 

01/82 Призначення одноразової матеріальної допомоги представнику 

малозабезпеченої сім’ї чи сім’ї матері-одиначки; 

01/83 Підтвердження витрат на оплату послуги з догляду за дитиною до 

трьох років «Муніципальна няня»; 

01/84.Забезпечення реабілітації дітей з інвалідністю в наслідок ДЦП; 

01/85 Виплата грошової компенсації вартості за самостійно придбані 

технічні засоби реабілітації для осіб з інвалідністю; 

01/86 Надання заяви про здійснення виплати деяких видів соціальних 

допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим 

категоріям населення Українським державним підприємством поштового 

зв’язку за місцем реєстрації (проживання); 

01/87 Надання довідки ветеранам праці про право особи на 

зубопротезування відповідно до Закону України «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні»; 

01/88 Надання реквізитів рахунку в уповноваженому банку для виплати 

субсидії на житлово-комунальні послуги в грошовій готівковій формі; 

01/89 Надання реквізитів рахунку в уповноваженому банку для виплати 

пільг на житлово-комунальні послуги для осіб, які мають право на пільги згідно 

із законами України. 

 __________________________________________________________ 

 

 

 


