
 

  

    

 

  
ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   
 № 6 

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 на дітей, над якими встановлено опіку 
чи піклування 

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 рішення органу опіки та піклування або 
суду про встановлення опіки чи піклування над 
дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою 
батьківського піклування.  
4. Копія свідоцтва про народження дитини.  
5. Довідка про реєстрацію місця проживання 
опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, 
над якими встановлено опіку чи піклування і які 
є вихованцями дитячих навчальних закладів, що 
фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, 
видана органом реєстрації довідка, у якій 
зазначаються статус дитячого навчального 
закладу і за які кошти він фінансується, а також 
підтверджується факт перебування у ньому 
дітей).  
6. Довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, 
стипендії, державної допомоги, що одержує на 
дитину опікун чи піклувальник.  
7. Довідка, видана органом праці та соціального 
захисту населення за місцем реєстрації опікуна 
чи піклувальника про те, що він не перебуває на 
обліку як одержувач допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклування, і не 
одержує зазначеної допомоги – подається, якщо 
опікун чи піклувальник проживає за місцем 
проживання дитини, яка перебуває під його 
опікою чи піклуванням.  



8. Медичний висновок про дитину-інваліда 
віком до 18 років, виданий в установленому 
МОЗ порядку. 

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. Звільнення від виконання обов’язків опікуна 
чи піклувальника.  
2. Працевлаштування або взяття шлюбу 
дитиною до досягнення нею 18-річного віку.  
3. Усиновлення дитини, передача дитини 
батькам.  
4. Досягнення дитиною 18-річного віку.  
5. Надання неповнолітній особі повної цивільної 
дієздатності, якщо вона записана матір’ю або 
батьком 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  

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 

 

    

  

                                                 

  
  


