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Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам

008

Підстава: Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам», Закон України «Про державний бюджет України на поточний рік», постанова
Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 №261 «Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і
державної соціальної допомоги на догляд», 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», 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-008).
2.Копія документу, що засвідчує особу.
3.Копія трудової книжки.
4.Довідка про доходи всіх членів сім'ї за останні 6 календарних місяців або два квартали, що
передують місяцю звернення за місцем отримання доходів.
5.Декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї (заповнюється на підставі
довідок про доходи кожного члена сім'ї) (Ф-002/ВПД-УП-008).
6.Копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною).
7.Копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання.
8.Довідка про склад сім’ї, надається уповноваженим органом за місцем постійного
проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування (довідка дійсна протягом
одного місяця з дня видачі) (Ф-003/ВПД-УП-008).
Бездомні особи замість довідки про склад сім'ї подають довідку про місце проживання або
місце перебування, яка видається центром обліку бездомних осіб, де вони перебувають на
обліку, або закладом соціального захисту для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий
притулок.
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 або надсилається
поштою.
У випадку направлення документів поштою, копії завіряються особисто заявником.

III. Умови чи підстави:
Громадяни України, які є дітьми померлого годувальника або досягли встановленого віку і не
мають права на пенсію, або є інвалідами і не мають права на пенсію по інвалідності або
державну допомогу у зв’язку з інвалідністю та постійно проживають на території України,
мають право на державну соціальну допомогу. Допомога дитині померлого годувальника
призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про
призначення такого виду допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника
та виплачується до досягнення дитиною 18 річного віку.
Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, інвалідам
мають особи, що одночасно відповідають таким умовам:
особи, які досягли віку 63 років і не мають права на пенсію відповідно до чинного
законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку. До досягнення зазначеного
віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1958 року народження і старші
після досягнення ними такого віку:
58 років — які народилися до 30 вересня 1953 року включно;
58 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;
59 років — які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954 року;
59 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 1955 року;
60 років — які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955 року;
60 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня 1956 року;
61 рік — які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956 року;
61 рік 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
62 роки — які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
62 роки 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
63 роки — які народилися з 1 квітня 1958 року по 31 грудня 1958 року;
не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди,
заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», та допомогу, що
призначається відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам»;
є малозабезпеченими особами (крім інвалідів І групи);
Соціальна допомога встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність у такому розмірі:
100 відсотків – інвалідам І групи;
80 відсотків – інвалідам ІІ групи;
60 відсотків – інвалідам ІІІ групи;
50 відсотків – священнослужителям та церковнослужителям;
30 відсотків - особам, які досягли віку, встановленого ст.1 Закону України «Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».
Соціальна допомога призначається з дня звернення за допомогою.

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 можна отримати у відділі
прийому документів.
УІІІ. Підстава для відмови:
Неповний комплект документів.

