
 
  

    

 

  
ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   
 № 9 

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 щомісячної грошової допомоги особі, яка 
проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, який за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на 
догляд за ним  

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. Висновок лікарської комісії медичного 
закладу щодо необхідності постійного 
стороннього догляду за особою з інвалідністю I 
чи II групи внаслідок психічного розладу.  
5. Довідки про наявність і розміри земельних 
ділянок, виділених для ведення особистого 
підсобного господарства, городництва, 
сінокосіння, випасання худоби, та земельної 
частки, виділеної внаслідок розпаювання землі.  
6. Копія довідки до акта огляду медико-
соціальною експертною комісією, яка видана 
особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, за якою здійснюється 
догляд.  
7. Довідка, видана уповноваженим органом за 
місцем реєстрації дієздатної особи, про те, що 
вона не перебуває на обліку як одержувач і не 
одержує щомісячну грошову допомогу на 
догляд за місцем реєстрації (у разі, якщо 
дієздатна особа постійно проживає на одній 
житловій площі за місцем реєстрації 
(проживання) особи з інвалідністю I чи II групи 



внаслідок психічного розладу, але 
зареєстрована в іншому місці). 

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/ 
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. Неповний або неналежно оформлений пакет 
документів. 
2. Сталися зміни у складі сім’ ї у зв’язку із 
смертю або зміною місця проживання особою з 
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу. 
3. Закінчився строк установлення інвалідності I 
чи II групи і протягом місяця не підтверджено 
встановлення групи інвалідності, яка дає право 
на призначення допомоги на догляд. 
4. Особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок 
психічного розладу перебуває на повному 
державному утриманні або стаціонарному 
лікуванні впродовж повного календарного 
місяця. 

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 психіатричну допомогу“; 
Постанова КМУ від 02.08.2000 № 1192; 
спільний Наказ Міністерства праці та соціальної 
політики України, Міністерства економіки та з 
питань Європейської інтеграції України, 
Міністерства фінансів України, Державного 
комітету статистики України, Державного 
комітету молодіжної політики, спорту і туризму 
України від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370; 
Постанова КМУ від 30.11.2016 № 890  

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 



  

  

                                                 

  
  


