
 
 
 
 

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ 

  
09.01.2020           № 02  
 
 
Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської ради від 02.10.2019                                    
№ 347 „Про  затвердження переліку адміністративних та муніципальних послуг 
та їх інформаційних карток“ 
 

Відповідно до законів України:  „Про місцеве самоврядування в Україні“, 
„Про адміністративні послуги“, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 
оптимізації надання адміністративних послуг“, рішення виконкому міської ради 
від 02.10.2019 № 347 „Про  затвердження переліку адміністративних та 
муніципальних послуг та їх інформаційних карток“,  з метою надання  якісних 
адміністративних та муніципальних послуг Центром надання адміністративних 
послуг виконкому міської ради, виконком міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Замінити послугу № 121 „Про надання матеріальної допомоги 
породіллям, що народжують за направленням в Полтавському обласному 
медичному закладі“ на послугу „Про надання матеріальної допомоги породіллям 
при народженні дитини“ та затвердити її інформаційну картку. 
           2. Замінити послугу № 172 „Призначення щомісячної компенсаційної 
виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за 
особою, яка досягла  80-річного віку“ на послугу „Про надання матеріальної 
допомоги громадянам на відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних 
обставин – пожежа, затоплення в житлових будинках та квартир“ та затвердити її 
інформаційну картку.  
           3. Відділу  інформаційних технологій та захисту інформації виконкому 
міської ради (Божко А.М.) забезпечити розміщення інформації про послугу та її 
Інформаційної картки на офіційному веб-сайті Пирятинської міської ради. 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконкому міської ради Кочур Л.В. 
 
 
Міський голова                                                                 О.РЯБОКОНЬ                                                                                                            

     



  

    

 

  
ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   
               № 121 

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 19-00  
П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  
 Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Про надання матеріальної допомоги породіллям 
при народженні дитини 

  
1.  

Перелік документів, необхідних 
для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява встановленого 
зразка. 
2. Довідка про місце реєстрації або 
проживання породіллі. 
3. Свідоцтво про народження 
дитини/дітей. 
4. Паспорт громадянина України або 
інший документ, що посвідчує особу 
породіллі.  
5. Довідка лікаря-педіатра про 
перебування дитини під наглядом, з 
приміткою про місце народження 
(медичний заклад). 
6. Довідка з реквізитами банківського 
рахунку породіллі. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  
Заява з доданими документами 
надається одним з батьків особисто. 

3.  
Платність(безоплатність) 
надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно.  

  
4.  

Строк надання 
адміністративної послуги  

Місячний термін з дати подання заяви. 

5.  

Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 
вимогам законодавства. 
2. Подання заявником документів, 
визначених законодавством для 
отримання послуги, не в повному обсязі. 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  
Розпорядження міського голови.  



7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  
Перерахування коштів на банківські 
реквізити. 

8. 

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та умови  
надання адміністративної  

послуги  

1.Закони України: „Про місцеве 
самоврядування в Україні; „Про 
звернення громадян“. 
2. Програма соціальної підтримки сімей, 
дітей та молоді на 2020 рік, затверджена 
рішенням шістдесят третьої сесії № 505 
від 23 грудня 2019 року. 

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  
  

Пирятинський міський центр  
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді Пирятинської міської ради 

 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин, 
пл. Героїв Майдану, 2. 
тел. (05358) 32299 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міському голові 
Рябоконю О.П. 
 
від ___________________________________ 

 
_____________________________________, 
який зареєстрований за адресою:_________ 
м. Пирятин 
вул.___________________________________ 
______________________________________ 
конт. тел.____________________________ 

 
 

З А Я В А 
 

           Прошу Вас надати (ПІП) ____________________________________________ 
матеріальну допомогу в сумі 1500,00 грн., як породіллі при народженні дитини. 

 
До заяви додаю: 
1. Письмова заява встановленого зразка. 
2. Довідка про місце реєстрації або проживання породіллі. 
3. Копія свідоцтва про народження дитини/дітей. 
4. Копія паспорта громадянина України.  
5. Довідка лікаря-педіатра про перебування дитини під наглядом, з приміткою про 
місце народження (медичний заклад). 

6. Довідка з реквізитами банківськівського рахунку. 
 
             Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 
персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

         
 

 

  ___________________                                                                              ________________ 
                 (дата)                                                                                                         (підпис) 
 

 

 

  
 



  

    

 

  
ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   
 № 172 

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 19-00  
П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  
 Субота - з 08-00 до 14-00  

Про надання матеріальної допомоги громадянам на 
відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних 
обставин – пожежа, затоплення в житлових будинках 

та квартирах 

  
1.  

Перелік документів, необхідних 
для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява встановленого зразка. 
2. Паспорт громадянина України. 
3. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків. 
4. Акт обстеження житлово-побутових умов 
заявника. 
5. Довідка про зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку осіб. 
6. Довідка з реквізитами банківського рахунку 
заявника. 
7. Акт Пирятинського районного сектору 
головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області про пожежу, яка сталася. 
8. Акт виїзної комісії за участю депутатів та 
посадових осіб місцевого самоврядування - на 
ліквідацію наслідків, які заподіяні стихійним 
лихом. 

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 адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  
4.  

Строк надання 
адміністративної послуги  

Протягом 30 днів з дня реєстрації заяви про 
надання послуги 



5.  

Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 
вимогам законодавства. 
2. Подання заявником документів, 
визначених законодавством для отримання 
послуги, не в повному обсязі. 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  
Розпорядження  міського голови. 
 

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  
Зарахування коштів на особистий рахунок 
заявника . 

8. 

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та умови  
надання адміністративної  

послуги  

1. Закони України: „Про місцеве 
самоврядування в Україні; „Про звернення 
громадян“. 
2. Міська цільова Комплексна програма 
соціального захисту та соціального 
забезпечення населення. 

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  
  

Головний спеціаліст з питань цивільного 
захисту та мобілізаційної роботи виконкому 
міської ради 
37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                     
пл. Героїв Майдану, 2 
тел. (05358) 32270 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Міському голові 
Рябоконю О.П. 
 
від ___________________________________ 

 
_____________________________________, 
який зареєстрований за адресою:_________ 
м. Пирятин 
вул.___________________________________ 
______________________________________ 
конт. тел.____________________________ 

 
 

З А Я В А 
 

              Прошу Вас надати  матеріальну допомогу на відшкодування збитків 
внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення в житлових будинках 
та квартирах (потрібне підкреслити), яка сталася:  
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
До заяви додаю: 
1. Письмову заяву. 
2.  Копію паспорта громадянина України. 
3.  Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків 
4.  Акт обстеження житлово-побутових умов заявника 
5.  Довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб. 
6.  Довідку з реквізитами банківського рахунку 
7.  Акт Пирятинського районного сектору головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області про пожежу, яка 
сталася. 
8.  Акт виїзної комісії за участю депутатів та посадових осіб місцевого 
самоврядування - на ліквідацію наслідків, які заподіяні стихійним лихом. 

 
 

  Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 
персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

  
 

 

  ___________________                                                                              ________________ 
                 (дата)                                                                                                         (підпис) 
 

 


