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 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги 

  
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  

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 та / або центр надання 
адміністративних послуг 

1 Місцезнаходження  Департамент соціальної політики 
Ужгородської міської ради 
Відділ прийому і видачі документів «Єдине Вікно» 
м. Ужгород, пл. Ш. Петефі,24 

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 – з 8.30 до 13.00 

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

(0312)612979 
(0312)630104 
E-mail: umupszn@rada-uzhgorod.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закони України «Про державну соціальну допомогу 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» 
від 16.11.2000 № 2109-IІІ (зі змінами); 
 «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 
№ 1727-ІV (зі змінами) 

5 Акти Кабінету Міністрів 
України 

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» (зі змінами); 
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 
р. № 1098 «Про затвердження Порядку призначення 
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату» (зі змінами). 
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6 Акти центральних органів 
виконавчої влади Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства охорони 
здоров’я від 30.04.2002  № 226/293/169 «Про затвердження 
Порядку надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 травня 
2002р. за № 466/6754 (зі змінами) 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання  Призначені 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, 
які належали особі і залишилися недоодержаними у зв'язку 
з його смертю. 

8 Умова отримання 
адміністративної послуги 

Сума коштів допомоги, що призначена особі, яка 
залишилася недоодержаною у зв’язку з її смертю, 
виплачується по місяць смерті включно непрацездатним 
членам сім’ї, зазначеним у частині другій статті 36 Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, які перебували на її утриманні ( у випадку 
смерті особи з інвалідністю з дитинства - тим членам його 
сім'ї, які згідно із законодавством належать до кола осіб, 
забезпечуваних пенсією у зв'язку із втратою 
годувальника). 
 Батькам, чоловіку (дружині), а також членам сім’ї, які 
проживали разом з особою, яка одержувала допомогу, на 
день її смерті, сума недоодержаної відповідної допомоги 
виплачується незалежно від того, чи належать вони до 
числа непрацездатних членів сім’ї, зазначених у частині 
другій статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”, та від перебування на її 
утриманні ( у випадку смерті особи з інвалідністю з 
дитинства – до членів його сім'ї, які згідно із 
законодавством належать до кола осіб, забезпечуваних 
пенсією у зв'язку із втратою годувальника).. 
У разі звернення кількох членів сім’ї померлої особи, яка 
одержувала допомогу, належна їм сума допомоги ділиться 
між ними порівну.  
Зазначена сума виплачується за повний місяць, в якому 
настала смерть особи, якщо звернення за нею надійшло не 
пізніше ніж через 12 місяців після смерті особи, яка 
одержувала допомогу (не пізніше 6 місяців після смерті 
особи з інвалідністю з дитинства або дитини з 
інвалідністю). 

9 Перелік необхідних 
документів 

- Заява  щодо виплати недоодержаної в зв’язку зі смертю 
допомоги; 
- документ, що посвідчує особу, яка звертається; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n580
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n580
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- копія документа про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті 
громадянина України); 
 - копія свідоцтва про смерть отримувача державної 
соціальної допомоги (за умови пред’явлення оригіналу); 
 - документи, які підтверджують родинні стосунки та 
спільне проживання разом з одержувачем допомоги на 
день його смерті; 
- довідка про реквізити банківського рахунку для виплати 
допомоги. 
За документи, що підтверджують спільне місце 
проживання, приймаються: 
- паспорт заявника із реєстрацію адреси проживання, 
спільною з померлим; 
- довідка уповноважених органів з місця проживання, у 
тому числі органів місцевого самоврядування, або інші 
документи, які підтверджують проживання з померлим на 
день його смерті. 
Належність до кола членів сім’ї (діти, батьки, подружжя) 
підтверджуються штампами  у паспорті або свідоцтвом 
про народження, або свідоцтвом про шлюб, або рішеннями 
суду. 

10 Спосіб подання документів   Документи подаються членом сім’ї, або особою, що 
здійснила поховання у відділ прийому і видачі документів 
«Єдине вікно» особисто 

11 Платність (безоплатність) 
надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно  

12 Строк надання  Допомога призначається протягом 3 робочих днів  

13 Перелік підстав для відмови 
у наданні  

Відсутність необхідних документів на момент подачі заяви 
про виплату недоотриманої допомоги.  

14 Результат надання 
адміністративної послуги 

Виплата допомоги, що належала померлому і залишилася 
недоотриманою у зв’язку з його смертю. 

15 Способи отримання 
відповіді (результату) 

Виплата допомоги через установи уповноважених банків   

 
Також до інформаційної картки додається – форма заяви 

 
Дія або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати 

адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку 
встановлення законом. 
 
 
 
Директор департаменту                                                                        Алла КЕЛЕМЕЦ 


