
 

  

    

 

  
ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   
 № 165 

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 допомоги на дітей одиноким матерям 

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. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян про державну реєстрацію народження 
дитини,  виданий відділом державної реєстрації актів 
цивільного  стану, або довідка про народження, видана 
вико        навчим органом сільської, селищної, міської 
(крім міст обласного значення) рад, із зазначенням 
підстави внесення відомостей про батька дитини до 
актового запису про народження дитини відповідно до 
абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного 
кодексу України, або документ про народження, 
виданий  компетентним органом іноземної держави, в 
якому відсутні відомості про батька, за умови його 
легалізації в установленому законодавством порядку. 
4. Копія свідоцтва про народження дитини.  
5. Довідка про реєстрацію місця проживання матері та 
дитини. Якщо дитина навчається за межами 
населеного пункту, в якому проживає мати, і не 
перебуває на повному державному утриманні, 
подається довідка про реєстрацію місця проживання 
матері та довідка про реєстрацію місця проживання або 
місця перебування (навчання) дитини;  
6. Усиновлювачі подають також копію рішення про 
усиновлення.  
7. Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, 
які не одержують на них пенсію в разі втрати 
годувальника або соціальну пенсію, подають копію 
свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку 
про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.  



8. Якщо одинока мати народила дитину за межами 
України і не може подати документ, який підтверджує 
той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про 
призначення їй допомоги на дитину приймається  
органом соціального захисту населення на підставі 
висновку  про  початкову оцінку потреб дитини та 
сім’ ї, наданого центром соціальних служб для сім’ ї, 
дітей та молоді із зазначенням  інформації  про  факт 
проживання дитини з матір’ю, і документа про 
народження  дитини  легалізованого  в  установленому 
порядку, якщо інше  не  передбачено  міжнародними 
договорами України.  
9. Довідка навчального  закладу (у випадку навчання 
дітей до закінчення такими дітьми навчальних 
закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 
років). 
10. Декларація про доходи та майно (заповнюється на 
підставі довідок про доходи кожного члена сім’ ї за 
останні шість календарних місяців або два квартали, 
що передують місяцю звернення за призначенням 
допомоги) за формою, затвердженою наказом 
Міністерства праці та соціальної політики України від 
22.07.2003 № 204.  
11. 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  

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям 
(батькам) припиняється у разі:  
1) позбавлення отримувача допомоги батьківських 
прав;  
2) позбавлення волі отримувача допомоги за вироком 
суду;  
3) скасування рішення  про  усиновлення дитини або 
визнання його недійсним;  
4) реєстрації  дитиною  шлюбу  до досягнення 
 нею 18-річного віку;  
5)надання  неповнолітній  особі  повної 
цивільної дієздатності у випадках, передбачених 
законом;  



6) смерті дитини;  
7) смерті отримувача допомоги. 
 Виплата допомоги на дітей одиноким матерям 
(батькам) зупиняється у разі:  
1) тимчасового влаштування дитини на повне державне 
утримання;  
2) відібрання  дитини  в  отримувача  
допомоги  без позбавлення батьківських прав;  
3) тимчасового працевлаштування дитини  

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 допомогу сім’ям з 
дітьми“, Постанова КМУ від 27.12.2001                 № 
1751, Наказ Мінсоцполітики від 21.04.2015 № 441, 
Наказ Міністерства праці та соціальної політики 
України від 22.07.2003 № 204  
 

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 

 

    

  


