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Шифр
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Назва послуги
№ послуги
Державна допомога на дітей, що знаходяться під опікою чи
004
піклуванням
І. Платність: безоплатно.
IІ. Необхідні документи:
1. Заява опікуна чи піклувальника (зразок 1).
2. Документ, що засвідчує особу.
3. Копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки.
4. Копія свідоцтва про народження дитини.
5. Довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (довідка
дійсна протягом одного місяця з дня видачі).
6. Довідка про місячні розміри аліментів, стипендії, пенсій та державної допомоги, що
одержує на дитину опікун чи піклувальник за попередні 12 місяців.
7. Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ
порядку.
При собі мати: оригінали документів, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, реквізити особового соціального рахунку банківської установи.
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 відділу прийому документів управління праці та
соціального захисту населення.
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:
Ст. 1 Закону 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.

