ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
Центр надання адміністративних послуг у м. Бердянськ
пр. Азовський,37/9, м. Бердянськ Запорізька обл.
тел.(06153) 4 72 23, soffic@bmr.gov.ua
веб-сторінка: bmr.gov.ua соціальний захист
Режим роботи: понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця, субота з
8.00 до 15.00,
середа з 8.00 до 20.00 без перерви на обід.

Укладач
_______________ Л.Л.Андрющенко
Начальник управління праці та
соціального захисту населення ________ Н.А.Токмань
Дійсна з 01.03.2018

Шифр
ВПД – УП

Назва послуги

№
послуги

Державна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

001

Підстава: Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Закон України «Про державний
бюджет України на поточний рік», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001
№1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з
дітьми», наказ Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 № 96 «Про
затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій,
субсидій та пільг».
I. Необхідні документи:
1.Заява, затвердженої форми (Ф-001/ВПД-УП-001).
2.Довідка для призначення і виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які
не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, видана
лікувально-профілактичним закладом встановленого зразка.
У разі необхідності додатково надаються:
- довідка з основного місця служби (навчання) про те, що жінка служить (навчається), або –
ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства.
- довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована у службі зайнятості як безробітна.
- довідка з Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою-підприємцем,
перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на
добровільних засадах у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.
Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження,
подають:
- рішення про усиновлення чи встановлення опіки.
У разі ускладнених пологів зазначена допомога донараховується на підставі довідки
встановленого зразка, виданої лікувально-профілактичним закладом.
При собі мати: документ, що засвідчує особу,
реєстраційний номер облікової картки платника податків,
реквізити особового соціального рахунку банківської установи.
II. Порядок та спосіб подання документів:
Комплект документів подається особисто до Центру надання адміністративних послуг «Єдиний
офіс» за адресою: пр.Азовський, 37/9
ІІI. Умови:
1. Право на допомогу мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме:
 жінки з числа військовослужбовців (розмір допомоги 100% грошового забезпечення);
 жінки звільнені з роботи в зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації (розмір
допомоги 100% середньомісячного доходу);

 жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості, як безробітні (розмір допомоги 100%
мінімального розміру допомоги по безробіттю);
 непрацюючі жінки (розмір допомоги 25% розміру прожиткового мінімуму встановленого
для працездатних осіб) ;
 жінки, зареєстровані як суб'єкт підприємницької діяльності, які не сплачують страхові
внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (розмір
допомоги 25% розміру прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб);
 аспірантки, докторантки, клінічні ординатори та студентки вищих навчальних закладів І-ІV
рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (у розмірі місячної стипендії)
.
2. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв'язку з
вагітністю та пологами за її вибором.
3. Допомога призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше 6 місяців з дня
закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
ІV. Оплата: безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
VІ. Результат надання послуги:
Допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення.
VІІ. Способи отримання відповіді:
Інформація про призначення (відмову в призначені) допомоги надсилається через СМС. Після
чого повідомлення про призначення (відмову в призначені) допомоги можна отримати в
Центрі надання адміністративних послуг «Єдиний офіс».
Отримати інформацію про стан виплати допомоги можна на сайті Бердянської міської ради в
розділі ”Соціальний захист та пільги” в підрозділі “Персональний кабінет одержувача
допомог, пільг та субсидій”.
УІІІ. Підстава для відмови:
Неповний комплект документів.

