
 
  

    

 

  
ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   
 № 186 

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 

Допомога на утримання дитини в сім’ ї  
патронатного вихователя 

1.  

 
 

Перелік документів, 
необхідних для 

(надання) отримання  
послуги 

1. Заява встановленого зразка (затверджена наказом 
Мінсоцполітики від 21.04.2015 № 441). 
2. Рішення про влаштування дитини до дитячого 
будинку сімейного типу або прийомної сім’ ї. 
3. Документи, що підтверджують статус дитини. 
4. Інформація органу державної виконавчої служби про 
розмір аліментів. 
5. Довідка з місця навчання про розмір стипендії. 
6. Висновок медико-соціальної експертної комісії або 
медичного висновку лікарсько-консультативної комісії 
лікувально-профілактичного закладу про дитину з 
інвалідністю, що видані в установленому МОЗ порядку. 
7. Трудові книжки батьків-вихователів. 
8. Довідки з центру зайнятості про перебування/не 
перебування на обліку. 
9. Довідка з пенсійного фонду про отримання/не 
отримання пенсії на підопічну дитину. 
10. Довідка про зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку осіб. 
11. Довідка про неодержання зазначеної допомоги в 
органах праці та соціального захисту населення за 
місцем реєстрації (у випадку призначення допомоги за 
місцем фактичного проживання). 
12. Заява про виплату допомоги через відділення банку 
(рахунок банку). 

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 з 
усіма необхідними документами  



5.  

 
Перелік підстав для 
відмови у наданні 

послуги  

1. Досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі 
навчання у закладі загальної середньої освіти, за 
денною формою навчання у закладі професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої 
освіти – 23-річного віку або закінчення відповідного 
закладу освіти. 
2. Набуття або надання дитині повної цивільної 
дієздатності (реєстрація шлюбу, працевлаштування за 
трудовим договором, запис матір’ю або батьком 
дитини, провадження підприємницької діяльності). 
3. Влаштування дитини в заклад освіти на повне 
державне забезпечення. 
4. Смерть дитини. 

6.  
Результат, який отримає 
одержувач послуги 

Призначення/відмова в призначенні допомоги  

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  

Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552 „Деякі питання 
виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 
за принципом „гроші ходять за дитиною“ , оплати 
послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ ї 
патронатного вихователя, підтримки малих групових 
будинків“; наказ Мінсоцполітики від 21.04.2015 № 441 
„Про затвердження форми Заяви про призначення усіх 
видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
28.04.2015 за № 475/26920 

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 та в судовому порядку 

10. 
Відповідальний за 

виконання 

 

Управління соціального захисту населення 
Пирятинської райдержадміністрації 
37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Ярмаркова,41 
тел. (05358) 2-04-62 
           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 

 


