
 

  

    

 

  
ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   
 № 4 

Затверджена рішенням 
виконкому міської ради від 

25.10.2017 №  

Центр надання   
адміністративних  послуг  
виконкому Пирятинської  

міської ради 
(віддалені робочі місця) 

37000, Пирятинський р-н 

с.Олександрівка 

тел. (05358)65181 
Е-mail: oleksastar@ukr.net 

с.Калинів Міст 

 тел. (05358)33400 
Е-mail: KMstar@i.ua 

Графік роботи:  
Понеділок – з 08-00 до 17-15 
Вівторок  – з 08-00 до 17-15 
Середа – з 08-00 до 17-15 
Четвер – з 08-00 до 17-15  
 П’ятниця  –  з 08-00 до 16-00 
 Обідня перерва – з 12-00 до 13-00 

Призначення допомоги при народженні дитини 

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. Копія  свідоцтва  про  народження 
дитини (з пред’явленням оригіналу). 
4. 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 

1. Позбавлення отримувача допомоги 
батьківських прав.   
2. Відмови отримувача допомоги від виховання 
дитини.  
3. Нецільового використання коштів і 
незабезпечення отримувачем допомоги 
належних умов для повноцінного утримання та 
виховання дитини. 



4. Відібрання  дитини  в отримувача 
допомоги  без позбавлення батьківських 
прав. 
5. Тимчасового влаштування дитини на повне 
державне утримання, крім дітей, які народилися 
під час перебування матері в слідчому ізоляторі 
або установі виконання покарань за умови 
перебування дитини разом з матір’ю. 
6. Припинення опіки або звільнення опікуна від 
його повноважень щодо конкретної дитини.  
7. Перебування отримувача допомоги у місцях 
позбавлення. 

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 

9. 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 
Обідня перерва – з 12-00 до 13-00 

 

    

  

                                                 
 
 


