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.

Шифр
ВПД – УП

Укладач
_______________ Л.Л.Андрющенко
Начальник управління праці та
соціального захисту населення ________ Н.А.Токмань
Дійсна з 01.03.2018
Назва послуги
№ послуги
Державна допомога при народженні дитини
002

Підстава: Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Закон України «Про державний
бюджет України на поточний рік», постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751
«Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», від
25.06.2014 №208 “Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги
сім’ям з дітьми».
I. Необхідні документи:
1.Заява, затвердженої форми (Ф-001/ВПД-УП-002), подається одним з батьків (опікуном), з яким
постійно проживає дитина.
2.Копія свідоцтва про народження дитини.
У разі необхідності додатково надається:
- копія рішення про встановлення опіки.
При собі мати: документ, що засвідчує особу,
оригінали документів,
реєстраційний номер облікової картки платника податків,
реквізити особового соціального рахунку банківської установи
II. Порядок та спосіб подання документів:
Комплект документів подається:
1.особисто до Центру надання адміністративних послуг «Єдиний офіс» за адресою: пр. Азовський,
37/9 ;
2.може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через
офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, зокрема з використанням електронного цифрового підпису) до
структурного підрозділу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника.
ІІI. Умови:
1.Допомога при народжені дитини надається у розмірі 41280 грн., виплата допомоги
здійснюється одноразово у сумі 10320 грн., решта суми допомоги виплачується протягом
наступних 36 місяців рівними частинами.
2.Жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на території України і народили дитину під
час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами
країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують
народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
3.Допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням
надійшло не пізніше ніж через дванадцять календарних місяців з дня народження дитини.
4.У разі народження мертвої дитини допомога при народженні не призначається.
5.Контроль за цільовим використанням державної допомоги здійснюється працівниками центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
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.

