
 

  

    

 

  
ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   
 № 160 

Затверджена рішенням 
виконкому міської ради  
від 02.10.2019 № 347 

  
Центр надання   

адміністративних послуг  
виконкому Пирятинської  

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  
тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 
Е-mail: cnap@pyryatyn-mrada.gov.ua 

Графік  роботи:  
Понеділок – з 08-00 до 17-00 
Вівторок  – з 08-00 до 17-00 
Середа – з 08-00 до 17-00 
Четвер – з 08-00 до 20-00  
П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00 
 Субота - з 08-00 до 14-00 

Призначення державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям  

1.  

 
Перелік документів, 
необхідних для 

(надання) отримання  
послуги 

1. Заява встановленого зразка (затверджена наказом 
Мінсоцполітики від 21.04.2015                  № 441). 
2. Паспорт громадянина України.  
3. Декларація про доходи та майно (заповнюється на 
підставі довідок про доходи кожного члена сім’ ї).  
4. Довідка про наявність та розмір земельної частки 
(паю).  
5. Довідка про неодержання зазначеної допомоги в 
органах праці та соціального захисту населення за 
місцем реєстрації (у випадку призначення допомоги за 
місцем фактичного проживання). 

2.  
Порядок та спосіб їх 

подання  

Заява з доданими документами надається заявником 
особисто чи уповноваженою ним особою або 
надсилається поштою цінним листом з описом 
вкладення та повідомленням про вручення 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  
Безкоштовно  

  
4.  

Строк надання послуги, 
а також строк здійснення 
дій, прийняття рішень у 
процесі надання послуги 

Протягом 10 робочих днів після надходження заяви зі 
всіма необхідними документами  

5.  

Перелік підстав для 
відмови у наданні 

послуги  

Соціальна допомога не призначається у разі, коли:  
1. працездатні члени малозабезпеченої сім’ ї не 
працюють, не служать, не вчаться за денною формою 
навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, 
вищих навчальних закладах I-IV 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 інвалідами I групи або дітьми-
інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи 
внаслідок психічного розладу, а також за особами, які 
досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають 
соціальні послуги);  
 2. під час вибіркового обстеження матеріально-
побутових  умов сім’ ї з’ясовано, що малозабезпечена 
сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені 
у декларації про доходи та майно (здача у найм або 
оренду житлового приміщення (будинку) або його 
частини; один чи кілька членів сім’ ї працюють без 
оформлення трудових відносин у встановленому 
порядку; можливість отримання доходу від утримання 
худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних 
промислів, використання наявної сільськогосподарської 
техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо);  
3. особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ ї, 
протягом 12 місяців перед зверненням за наданням 
соціальної допомоги здійснили купівлю земельної 
ділянки, квартири (будинку), автомобіля, 
транспортного засобу (механізму), будівельних 
матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо 
або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту 
квартири (будинку) або автомобіля, транспортного 
засобу (механізму), телефонного (в тому числі 
мобільного) зв'язку тощо (крім житлово-комунальних 
послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, 
пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності) в сумі, 
яка на час звернення перевищує 10-кратну величину 
прожиткового мінімуму для сім’ ї;  
4. у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ ї є 
друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа 
житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ ї та 
додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більше одного 
автомобіля, транспортного засобу (механізму).   

6.  
Результат, який отримає 
одержувач послуги 

Призначення допомоги або письмова відповідь 

 

7. 

Способи отримання 
відповіді (результату)  

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у 
призначенні) видається (надсилається поштою) 
одержувачу, про що робиться відповідний запис у 
журналі видачі довідок та повідомлень 

8. 

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 

умови  
надання послуги  

 Закон України „Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям“; Постанова КМУ від 
24.02.2003 № 250  



9. Право на оскарження 

Суб’єкт звернення має право  подати скаргу:     на дії 
чи бездіяльність адміністраторів керівнику ЦНАП або 
міському голові; 
на отриманий через ЦНАП результат послуги до 
суб’єкта надання послуги, до міського голови та в 
судовому порядку 

10. 
Відповідальний за 
виконання  

  

Управління соціального захисту населення 
Пирятинської райдержадміністрації 
37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Ярмаркова,41 
тел. (05358) 20462 
           Графік роботи:  
Понеділок – з 08-00 до 17-00 
Вівторок  – з 08-00 до 17-00 
Середа – з 08-00 до 17-00 
Четвер – з 08-00 до 17-00 
 П’ятниця  –  з 08-00 до 16-00 

 

    

 

                                                                   


