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І. Платність: безоплатно.
IІ. Необхідні документи:
1. Заява (зразок 1).
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 (зразок 2).
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 (зразок 3).
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.
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:
Закон України від 16.11.2000 № 2109-III «Про державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» редакція від 20.01.2018, 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», редакція від
01.01.2017.

