ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердянської міської ради
вул. Захисників України, 27/34 м. Бердянськ, Запорізька обл.
Відділ прийому документів
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веб-сторінка: bmr.gov.ua соціальний захист
Режим роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-00,
п’ятниця та передсвяткові дні - з 8.00 до 15.45
без перерви на обід
Укладач _______________________ Л.Л.Андрющенко
Начальник управління праці та
соціального захисту населення ________ Н.А.Токмань
Дійсна з 01.03.2018
№
послуги
ВПД – УП
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.
006
Підстава: Закон України «Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закон України «Про
державний бюджет України на поточний рік», постанова Кабінету Міністрів України від
24.02.2003 №250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям», наказ Міністерства праці та соціальної політики
України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства
фінансів, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001
№ 486/202/524/455/3370 «Про затвердження методики обчислення сукупного доходу сім’ї всіх
видів соціальної допомоги», наказ Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012
№ 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги,
компенсацій, субсидій та пільг», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від
22.03.2007 № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які
звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги».
Шифр

Назва послуги

I. Необхідні документи:
1.Заява затвердженої форми (Ф-001/ВПД-УП-006).
2.Документ, що засвідчує особу уповноваженого представника сім’ї.
3.Декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї заповнюється на підставі
довідок про доходи кожного члена сім'ї (затвердженої форми) (Ф-002/ВПД-УП-006) .
4.Довідка про реєстрацію місця проживання (довідка дійсна протягом одного місяця з дня
видачі).
5.Довідка про наявність та розмір земельної ділянки (паю).
При собі мати: оригінали документів,
реєстраційний номер облікової картки платника податків,
реквізити особового соціального рахунку банківської установи.
II. Порядок та спосіб подання документів:
Комплект документів подається особисто до відділу прийому документів.
ІІI. Умови чи підстави:
1.Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям надається, якщо у сім’ї з поважних
і незалежних від неї причин середньомісячний сукупний дохід є нижчим від гарантованого
прожиткового мінімуму сім’ї.
2.Гарантований прожитковий мінімум, згідно Закону «Про державний бюджет України на
поточний рік» встановлений у розмірі:
- для працездатної особи
–21% прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- для непрацездатних осіб
та інвалідів
- для дітей

–100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
–75% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Соціальна допомога не призначається у разі, коли:
працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною
формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах ІІV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за
призначенням державної соціальної допомоги ( крім осіб, які в установленому порядку
визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про
зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до
досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу,
визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до
досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідом І групи або за дітьмиінвалідами віком до 18 років, за інвалідами ІІ групи внаслідок психічного розладу, а також за
особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги).
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.

