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 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги  

 
01/71  Надання  реквізитів рахунку в уповноваженому банку для виплати деяких 

видів соціальних допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг 
окремим категоріям населення 

Департамент соціальної політики Ужгородської міської ради 
(найменування  суб’єкт 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  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)630104,   
(0312)612979 
E-mail: umupszn@rada-uzhgorod.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України «Про адміністративні послуги», 
«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 21.11.1992 
№ 2811-ХІІ, 
«Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю 
з дитинства та дітям з інвалідністю» 16.11.2000 № 2109-IІІ 
(зі змінами),  
«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідністю» 18.05.2004 
№ 1727-IV, 
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям»  01.06.2000 № 1768- ІІІ, 
«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 

«Про затвердження Порядку призначення і виплати 
державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001  
№ 1751, «Про затвердження Порядку надання державної 
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соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю»  30.04.2002 № 226/293/169; «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» 02.04.2005 № 261, «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»  22.02.2006  № 189, «Про надання 
щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом 
з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного 
закладу потребує постійного стороннього догляду, на 
догляд за нею» 02.08.2000 № 1192, «Деякі питання надання 
соціальної підтримки багатодітним сім’ям» 13.03.2019 № 
250;  «Про затвердження Порядку призначення і виплати 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»  
24.02.2003 № 250, «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, «Деякі 
питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох 
років “муніципальна няня”» 30 січня 2019 р. № 261, «Про 
затвердження Порядку призначення тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату» 27.12.2017  № 1098 

 

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання  Отримання соціальної допомоги 

8 Перелік необхідних 
документів 

1.Заява встановленого зразка 
2.Паспорт 
3.РНОКПП 
4.Реквізити рахунку в уповноваженому банку   

9 Спосіб подання документів  Особисто заявником або уповноваженим представником 

10 Платність (безоплатність) 
надання  

безоплатно  

11 Строк надання  10 робочих днів 
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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 
 
 
 

12 Перелік підстав для відмови 
у наданні  

Неповний пакет документів, не перебування на обліку як 
одержувач державної соціальної допомоги 

13 Результат надання 
адміністративної послуги 

Внесення інформації  щодо реквізитів  рахунку  в 
уповноваженому банку 

14 Способи отримання 
результату 

Виплата допомоги через  банківську установу 


