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Назва послуги

ВПД – УП

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

№
послуги
007

Підстава: Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»,
Закон України «Про державний бюджет України на поточний рік», наказ Міністерства праці
та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства
фінансів України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання
державної
соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», 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 22.07.2003 № 204 «Про затвердження
форми Довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб».
I. Необхідні документи:
1.Заява затвердженої форми (Ф-001/ВПД-УП-007).
2.Документ, що засвідчує особу.
3.Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).
4.Копія свідоцтва про народження дитини-інваліда.
5.Довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування (не перебування) на повному
державному утриманні.
6.Копія рішення суду про усиновлення дитини.
7.Довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда (довідка дійсна
протягом одного місяця) чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з
відомостями про місце проживання.
8.Довідка про місце проживання законного представника чи піклувальника, який подав заяву
(довідка дійсна протягом одного місяця з дня видачі) чи копія паспорта. з відомостями про
місце проживання (Ф-002/ВПД-УП-007).
9.Медичний висновок про визнання інвалідності, яка встановлена органами медикосоціальної експертизи.
Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або
тимчасове проживання.
Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:
копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині-інваліду опікуна
(піклувальника);
копія рішення суду про визнання інваліда з дитинства недієздатним;
копія рішення суду про призначення опікуна інваліду з дитинства або копія документа, що
підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції
опікуна.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом додаються:
1.Довідка про склад сім'ї (крім сім'ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та
по батькові, родинних стосунків членів сім'ї.
2.Копія трудової книжки.
3.Довідка з центру зайнятості, що заявник не перебуває на обліку як безробітний.
4.Довідка державного реєстратора про проведення (відсутність) державної реєстрації особи,
як суб’єкта підприємницької діяльності.
5. Довідка органу державної податкової служби про доходи за останній звітний період (рік).
6.Довідка з місця навчання дитини.
7.Рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною-інвалідом (для опікунів і
піклувальників дітей-інвалідів).
При собі мати: оригінали документів,
реквізити особового соціального рахунку банківської установи.
II. Порядок та спосіб подання документів:
Комплект документів подається особисто до відділу прийому документів або надсилається
поштою.
У випадку направлення документів поштою, копії завіряються особисто заявником.
III. Умови чи підстави:
Право на допомогу мають інваліди з дитинства І, ІІ і III групи, а також діти-інваліди віком до
18 років. Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку
сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиноюінвалідом підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) призначається незалежно
від факту роботи, навчання, служби. Допомога призначається на строк, зазначений в
медичному висновку, але не більше, як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 18 річного
віку включно. Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її
призначенням.
IV. Оплата: безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
VI. Результати надання послуги:
Допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення.
VII. Спосіб отримання відповіді:
Повідомлення про призначення (відмову в призначені) допомоги надсилається поштою.
УІІІ. Підстава для відмови:
Неповний комплект документів.

