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І. Платність: безоплатно.
IІ. Необхідні документи:
1. Заява (зразок 1).
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.
3. Реквізити особового рахунку в банківській установі.
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.
ІІІ. Строк надання послуги:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
IV. Результат надання послуги:
Виплата (відмова у виплаті).
V. Порядок та спосіб подання документів:
Комплект документів подається особисто до Центру надання адміністративних послуг
«Єдиний офіс».
VІ. Способи отримання відповіді:
Інформація про призначення (відмову в призначені) допомоги надсилається через СМС.
Повідомлення про призначення (відмову в призначені) допомоги можна отримати в Центрі

надання адміністративних послуг «Єдиний офіс».
Інформацію про стан виплати допомоги можна отримати на сайті Бердянської міської ради в
розділі ”Соціальний захист та пільги” в підрозділі “Персональний кабінет одержувача
допомог, пільг та субсидій”.
VІІ. Підстава:
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», редакція від 20.01.2018, постанова
Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 «Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», редакція від 06.02.2018.

