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Назва послуги
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

№ послуги
030

I. Платність: безоплатно.
II. Необхідні документи:
1.Заява (зразок 1).
2.Документ, що засвідчує особу.
3.Рішення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого
органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного
типу або прийомної сім'ї.
4.Документи, що підтверджують статус дитини.
5.Довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів.
6.Довідка з місця навчання про розмір стипендії.
7.Копія виписки із акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку
лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину-інваліда.
При собі мати: оригінали документів, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, реквізити особового соціального рахунку банківської установи.
III. Строк надання послуги:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
IV. Результат надання послуги:
Допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення.
V. Порядок та спосіб подання документів:
Комплект документів подається особисто до відділу прийому документів.
VI. 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
управлінні праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради.

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”.
VII. Підстава:
Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», редакція
від 20.01.2018, постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №81 «Про затвердження
Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом “гроші ходять за дитиною”», редакція від 01.09.2016.

