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 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  
 

01/17 НАДАННЯ 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’Я ЗА ПРИНЦИПОМ «ГРОШІ ХОДЯТЬ ЗА ДИТИНОЮ» 
 

Департамент соціальної політики Ужгородської міської ради  
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги / центру надання адміністративних послуг / 

виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади) 
 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання 
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади 

1 Місцезнаходження  Відділ прийому і видачі документів «Єдине Вікно» 
Департаменту соціальної політики Ужгородської міської 
ради  
м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24 (І-й поверх) 

2 Інформація щодо режиму 
роботи  

понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 
14.00 прийом документів: понеділок - четвер з 8.30 до 
16.00, п’ятниця 8.30 до 13.00   

3 Телефон / факс, електронна  
адреса, офіційний веб-сайт  

(0312) 612979 
(0312) 630104 
(0312) 615377 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України „ Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування ”  13 січня 2005 року № 2342-IV 

5 Акти Кабінету Міністрів 
України 

„Деякі питання 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”, оплати 
послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя, підтримки малих групових 
будинків” 26 червня 2019 р. № 552 

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади 

Наказ Мінсоцполітик України „Про затвердження форми 
Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, 
компенсацій та пільг”  21.04.2015 № 441  

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання  рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, 
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виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її 
утворення) ради про влаштування дитини до дитячого 
будинку сімейного типу або прийомної сім’ї 

8 Перелік необхідних 
документів 

Заява батьків-вихователів і одного з прийомних 
батьків, до якої додаються: 
- паспорт громадянина України;  
- довідка про реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або серію 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); 
- копія свідоцтва про народження дитини (з 
пред’явленням оригіналу), для осіб від 14 років – ІD 
картка з довідкою про реєстрацію місця проживання, 
довідка про реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або серію 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); 
- рішення районної, районної у м. Києві 
держадміністрації, виконавчого органу міської, районної 
у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини 
до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї; 
- документи, що підтверджують статус дитини; 
- інформація органу державної виконавчої служби про 
розмір аліментів; 
- довідка з місця навчання про розмір стипендії; 
- копія висновку медико-соціальної експертної комісії або 
медичного висновку лікарсько-консультативної комісії 
лікувально-профілактичного закладу про дитину з 
інвалідністю, що видані в установленому МОЗ порядку; 
- копія посвідчення громадянина, який проживає, працює 
(навчається) на території гірського населеного пункту, 
виданого відповідно до Закону України “Про статус 
гірських населених пунктів в Україні”. 
У разі коли батьки, місце перебування яких відоме, не 
сплачують аліменти, уповноважений орган призначає 
державну соціальну допомогу та грошове забезпечення 
без урахування їх суми. При цьому протягом 10 днів після 
подання батьками-вихователями або одним з прийомних 
батьків заяви уповноважений орган повідомляє 
відповідній службі у справах дітей про неотримання 
аліментів. 
Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до 
закінчення відповідного закладу освіти навчається за 
денною формою навчання у закладі професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої 
освіти, подаються довідки про розмір стипендії та про те, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/95-%D0%B2%D1%80
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що вона не перебуває на повному державному утриманні. 

9 Спосіб подання документів  Заява та документи, необхідні для призначення державної 
допомоги (далі – допомога), подаються особою суб’єкту 
надання адміністративної послуги: 
через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, 
селищної, міської ради відповідної територіальної 
громади; посадових осіб центру надання 
адміністративних послуг; 
поштою або в електронній формі через офіційний веб-
сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні 
системи органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, або Єдиний державний веб-портал 
електронних послуг (у разі технічної можливості)* 

10 Платність (безоплатність) 
надання  

Безоплатно 

11 Строк надання  10 днів  

12 Перелік підстав для 
відмови у наданні  

1.Досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання 
у закладі загальної середньої освіти, за денною формою 
навчання у закладі професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої та вищої освіти - 23-річного віку або 
закінчення відповідного закладу освіти; 
2.Набуття або надання дитині повної цивільної 
дієздатності (реєстрація шлюбу, працевлаштування за 
трудовим договором, запис матір’ю або батьком дитини, 
провадження підприємницької діяльності); 
3.Влаштування дитини в заклад освіти на повне державне 
забезпечення; 
4.Смерть дитини. 

13 Результат надання 
адміністративної послуги 

Призначення державної допомоги / відмова в призначенні 
державної допомоги 

14 Способи отримання 
відповіді (результату) 

Допомогу можна отримати через поштове відділення 
зв’язку або через уповноважені банки, визначені в 
установленому порядку. 
Повідомлення про призначення допомоги (відмову у 
призначенні) видається, надсилається поштою, або через 
електронний кабінет одержувачу, про що робиться 
відповідний запис у журналі видачі довідок та 
повідомлень 

 
  
 


